
1 

 

 

    Міністерство  освіти  і науки України 

    Жовтоводський промисловий коледж  

   Дніпровського національного університету ім. О. Гончара 

    Циклова комісія будівельних дисциплін 

 

 

          «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
          Заступник  директора з  

          навчально-виховної роботи 

                  _____________ А.І. Кондратенко 

                 «____» ____________  2021 

 

 

 

   РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

       Технологія ремонтно-будівельних робіт 

 

   Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

 

   Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2021 



2 

 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА     Технологія ремонтно-будівельних робіт     для     
 
студентів  

 
 

           Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 
 
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
 
 
Розробник  викладач будівельних дисциплін, спеціаліст вищої категорії   
                    Кремезна О.М. 

 
 

Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії будівельних 
дисциплін 
 
Протокол «___»              2021року      № 
 
Голова ЦК ______           Кремезна О.М 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
1. Опис  навчальної дисципліні 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо – 
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна  форма навчання 

Кількість кредитів - 6  Галузь знань:  

19 «Архітектура та 
будівництво» 

 

Нормативна 

Модулів – 5 

Змістовних модулів –9 

Загальна кількість 
годин - 180 

Спеціальність : 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

         Рік підготовки 

  4 

             Семестр 

  7 8 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: аудиторних 
– 4; самостійної 
роботи студента - 80 

Освітньо – 
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 

Лекції 

 40 60 

Практичні 

 10  

Семінарські 

   

Самостійна робота 

 32 48 

 
Вид контролю 

 залік 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Метою навчання дисципліни “ Технологія ремонтно-будівельних робіт ” є 

вивчення студентами системи нагляду за будівлями й спорудами, що діють в Україні, 

методів оцінювання технічного стану будівельних конструкцій та будівель і споруд у 

цілому, принципів підсилення конструкцій та захисту від корозії. 

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “ Технологія ремонтно-

будівельних робіт ” є отримання студентом системних знань та практичних вмінь при 

виконанні ремонтно-будівельних робіт на виробництві та правильному їх плануванні у 

відповідності підготовки до виробництва робіт при максимальній економії затрат праці та 

широкому використанні засобів механізації та передової технології. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- технологічну послідовність ремонту та реконструкції будівель і споруд; 

- технологічну послідовність ремонту та реконструкції інженерних комунікацій; 

- організацію ремонтно-будівельного виробництва; 

вміти: 

, - аналізувати стан будівлі на основі знань конструктивних особливостей будівлі; 

- виявляти дефекти в конструкціях будівлі; 

- визначати причини, які призвели до появи дефектів та руйнувань; 

- давати пропозиції щодо підсилення, заміни, руйнування та розбирання конструкцій; 

- складати заяви, описи ремонтних робіт. 

3 Програма навчальної дисципліни 

Блок 1. Підготовчий період та організація робіт при виконанні капітального 

ремонту і реконструкції  

Змістовий модуль 1.  Підготовка та організація виконання робіт при 
капітальному ремонті і  реконструкції будівель і споруд 

Тема 1. Підготовчий період при капітальному ремонті та реконструкції Організація 

технічної експлуатації житлових, промислових, громадських будівель. Особливості 

технічної експлуатації будівель. Фізичний та моральний знос елементів будівель. 

Оптимальний термін служби будівлі. Методи контролю експлуатаційної придатності. 

 

Тема 2. Класифікація та механізм виявлення аварій в будівлях, що експлуатуються 

Класифікація та механізм виявлення аварій в експлуатованих будівлях, обстеження 

технічного стану будівель і споруд. Дефекти будівельних конструкцій. 

Зміна технічного стану будівлі в процесі експлуатації. Механізм виникнення аварій. 

Граничні експлуатаційні стани. Класифікація аварій. 

 

Тема 3,4. Методи контролю експлуатаційних властивостей конструкцій 

Класифікація методів та засобів оцінки експлуатаційних властивостей елементів 
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споруд. Неруйнівні методи випробувань будівельних конструкцій, Інструментальне 

забезпечення обстеження конструкцій. Оцінювання технічного стану конструкцій, будівлі, 

споруди. 

 

Тема 5-10. Корозія будівельних конструкцій та захист від неї 

Характеристика агресивності оточуючого середовища. Види корозії. Методи захисту 

від підземної корозії, атмосферної корозії. Види металевих покриттів. Корозія будівельних 

конструкцій з мінеральних будівельних матеріалів, природних та штучних кам’яних 

матеріалів, дерев’яних конструкцій. Корозія бетонних та залізобетонних конструкцій. Захист 

від корозії. 

Змістовий модуль 2.  

Проект організації капітального ремонту, проект виконання робіт при 

капітальному ремонті і реконструкції будівель і споруд 

     Тема 11. Типові структури ремонтно-експлуатаційних організацій 

Типові структури ремонтно-експлуатаційних організацій. Лінійна структура 

ремонтно-експлуатаційних підрозділів. Функціональна структура ремонтно - 

експлуатаційних підрозділів. 

 

Тема 12-14. Проект організації капітального ремонту 

Проект організації капітального ремонту. Проект виконання робіт при капітальному 

ремонті. Підготовка та організація капітального ремонту і реконструкції. Планування 

капітального ремонту. Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт. 

Коротка характеристика об’ємно-планувальних рішень будівель, що 

реконструюються. Організація робочих місць. 

 

Тема 15-26. Будівельні матеріали та вироби, що застосовуються при ремонті будівель 

Будівельні розчини. Бетонні та залізобетонні вироби. Кам’яні матеріали та вироби. 

Лісові матеріали та вироби, антисептичні та вогнезахисті суміші для обробки 

деревини. 

Теплоізоляційні та звукоізоляційні матеріали та вироби. Гідроізоляційні та 

антикорозійні матеріали. 

Матеріали та вироби для підлог. Покрівельні матеріали. Оздоблювальні матеріали. 

Санітарно-технічні матеріали, вироби та обладнання. 

Електротехнічні матеріали. Будівельні матеріали з пластичних пластмас. 

 

Тема 27-34. Експлуатація конструкцій
б 

Конструкція основ та фундаментів. Основні дефекти фундаментів та стін підвалів, 

причини їх виникнення. Способи усунення дефектів. 

Конструкція стін, основні дефекти стін і фасадів та причини їх виникнення, експлуатація 

стін і фасадів. Способи усунення дефектів. 

Конструкція перекриттів. Основні дефекти перекриттів та причини їх виникнення. 

Способи усунення дефектів. 

Конструкція підлог. Основні дефекти підлог і причини їх виникнення. Способи 
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усунення дефектів. 

Конструкції перегородок. Основні дефекти перегородок та причини їх виникнення. 

Способи усунення дефектів. 

Конструкція покрівель. Основні дефекти покрівель та причини їх виникнення. 

Конструкція вікон та дверей. Основні дефекти вікон та дверей, причини їх виникнення. 

Конструкція сходів. Основні дефекти сходів та причини їх виникнення. 

Види внутрішнього оздоблення. Основні дефекти внутрішнього оздоблення будівлі та 

причини їх виникнення. Способи усунення дефектів. 

 

Тема35-41. Експлуатація будівель, обладнання 

Правила експлуатації житлових приміщень, сходових клітин, горищних приміщень, 

підвалів, технічних приміщень. 

Види санітарно-технічних приладів та обладнання будівель. 

, Основні дефекти санітарно-технічних приладів та обладнання будівель; причини їх 

виникнення. 

Способи усунення пошкоджень в санітарно-технічних приладах. 

 

Тема 42-46. Організація та механізація робіт при ремонтно-будівельних роботах 

Організація ремонтно-будівельних робіт, склад планів механізації ремонтно - 

будівельних робіт. Види форм для складання плану механізації ремонтно - будівельних робіт. 

Засоби механізації транспортування матеріалів і конструкцій, основні характеристики. 

Машини, обладнання та інструменти для ремонтно - будівельних робіт. Риштування та 

підмості для зовнішніх та внутрішніх робіт. 

 

Тема 47-53. Основні положення техніки безпеки при виконанні ремонтно - будівельних 

робіт 

Загальні вимоги, основні правила техніки безпеки при демонтажі будівельних 

конструкцій. Основні правила техніки безпеки при підйомі матеріалів. Техніка безпеки при 

розвантаженні та розробці конструкцій. Правила робіт на риштуваннях, підмостях та підвісних 

люльках. Основні правила техніки безпеки при ремонті покрівель, оздоблювальних роботах. 

Техніка безпеки при штукатурних роботах, малярних роботах, роботі зі склом. 

 

Тема 54-57. Основні причини аварій конструкцій в експлуатованих будівлях 

Аварії, пов’язані з деформаціями основ фундаментів. Осідаючі пошкодження. Погані 

умови площадки. Зміна в ґрунтах основ експлуатованих будівель. 

Аварії конструктивно-технологічного виникнення. Перевантаження. Характеристика 

тріщин, причини їх виникнення. 

Аварії, викликані стихійним природним лихом. 

Аварії техногенного характеру, дефекти експлуатації. 
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Блок 2. Технологія робіт по ремонту конструкцій будівель і споруд)  

Змістовий модуль 3. Підсилення основ і ремонт фундаментів 

Тема 58-61. Підсилення основ і ремонт фундаментів Класифікація методів ремонту 

конструкцій будівлі. 

Класифікація основних методів підсилення основ фундаментів експлуатованих будівель. 

Класифікація основних методів гідроізоляції фундаментів експлуатованих будівель. 

Класифікація основних методів відновлення та підсилення фундаментів експлуатованих 

будівель. Локальні конструкції підсилення фундаментів. 

Змістовий модуль 4. Ремонт огороджувальних і несучих конструкцій, фасадів 

Тема62-66. Ремонт огороджувальних і несучих конструкцій, фасадів Класифікація 

основних методів підсилення перекриттів експлуатованих будівель. Класифікація 

конструктивних рішень по заміні перекриттів. Підвищення жорсткості коробки споруд. 

Методи підсилення стін та колон. Підсилення елементів фасаду. 

Ремонт дерев’яних стін. Ремонт кам’яних стін та колон. Контроль якості робіт. Ремонт 

стін крупно панельних та крупноблочних будівель. 

Ремонт балконів. Ремонт водостоків. Очистка фасадів. Контроль якості робіт. Ремонт 

несучих конструкцій покрівель. Контроль якості. 

Ремонт дерев’яних перекриттів. Підсилення опорних частин. Ремонт залізобетонних 

перекриттів. Ремонт підлог. 

Блок 3 Реконструкція будівель і споруд   

Змістовий модуль 5  

Розбір і руйнування конструкцій 

Тема 67-70. Розбір і руйнування конструкцій 

Підготовка до виробництва. Технологія розбирання будівель, споруд та конструкцій. 

Технологія розбирання поелементно, вручну, ручними машинами, розбирання укрупненими 

блоками. Методи руйнування конструкцій. Методи улаштування прорізів та розділення 

конструкцій. 

Змістовий модуль 6  

Демонтаж і монтаж конструкцій в стиснених умовах 

Тема 73-76. Демонтаж і монтаж конструкцій в стиснених умовах 

Склад процесів. Підготовка до виробництва робіт. Особливості використання 

монтажних засобів при реконструкції. Технологія монтажно-демонтажних робіт. Техніка 

безпеки при монтажно-демонтажних роботах. 

Відображення особливостей виконання монтажу та демонтажу конструкцій Б стиснених 
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умовах на будівельному генеральному плані, технологічних картах, календарному графіку. 

Блок 4. Технологія робіт з ремонту інженерних комунікацій  
Змістовий модуль 7 
Організація і ремонт інженерних комунікацій 

Тема 78-80. Улаштування підземних комунікацій 

Загальні положення. Приховані способи прокладання підземних комунікацій в 

стиснених умовах. Закриті способи прокладки підземних комунікацій. Техніка безпеки при 

перекладанні та улаштуванні підземних комунікацій. 

 

Тема 80-84. Організація і ремонт інженерних комунікацій 

Види інженерних комунікацій. Основні дефекти інженерного обладнання будинків і 

причини їх виникнення. Експлуатація санітарно-технічних пристроїв та обладнання будинків. 

 Засоби усунення пошкоджень в санітарно-технічних пристроях. 

Автоматизовані системи протипожежної безпеки житлових будинків підвищеної 

етажності. 

Основні методи економії теплової енергії та палива, електричної енергії та 
води. 

Блок 5. Підсилення елементів конструкцій при ремонті та реконструкції  Змістовий 
модуль 8.  Підсилення елементів монолітних перекриттів 

Тема 85-87. Підсилення елементів монолітних перекриттів 

Монолітні ребристі перекриття з балочними плитами - основні характеристики. 

Монолітні без балочні перекриття - основні характеристики. 

Монолітні ребристі перекриття з плитами, опертими по контуру - основні 

характеристики. Методи підсилення монолітних перекриттів. 

Змістовий модуль 9.  

Підсилення елементів збірних перекриттів 

Тема 88-89. Підсилення елементів збірних перекриттів 

Збірні ребристі та плоскі перекриття - їх характеристика. Збірні безбалочні перекриття - 

їх характеристика. Плити покриттів - лінійні елементи, їх характеристика. Засоби підсилення 

збірних плит перекриття і покриття. 
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   4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо 

го 

у тому числі 
л п лаб. к.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 Підготовчий період та організація робіт при виконанні капітального 

ремонту і реконструкції 

Змістовий модуль 1. Підготовка та організація виконання робіт при капітальному 

ремонті і реконструкції будівель і споруд 

Тема 1 Організація технічної експлуатації 

житлових, промислових, громадських будівель 

      2 2 
   . 

Тема 2 Класифікація та механізм виявлення 

аварій в будівлях, що експлуатуються 

      2 2 
    

 Тема 3 Класифікація методів та засобів оцінки              

експлуатаційних властивостей елементів 

споруд 

      2 2 
    

Тема 4 Інструментальне забезпечення обстеження 

конструкцій 

      2     2 
   

 

Тема 5 Характеристика агресивності оточуючого 

середовища. Види корозії 

      2 2 
    

Тема 6 Методи захисту від підземної корозії, 

атмосферної корозії 

      2 
    

2 

Тема 7 Корозія будівельних конструкцій з       2 
    

2 
 

мінеральних будівельних матеріалів 
     

 

Тема 8 Корозія природних та штучних кам’яних 
матеріалів, дерев’яних конструкцій 

     2         2 
 
 
 

Тема 9 Корозія бетонних та залізобетонних 
конструкцій. Захист від корозії 

     2   2     

Тема 10 Корозія полімерних та бітумних 
конструкцій 

     2   2     

Разом за змістовим модулем 1     20  14        6 

Змістовий модуль 2. Проект організації капітального ремонту, проект виконання 

робіт при капітальному ремонті і реконструкції будівель і споруд 

Тема 11 Типові структури ремонтно  - 

експлуатаційних організацій 

2 2 
    

Тема 12 Проект організації капітального 

 ремонту 

2 
    

2 

Тема 13 Розробка проектно-кошторисної 

документації на виконання робіт 

2 
    

2 
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Тема 14 Коротка характеристика об’ємно - 

планувальних рішень будівель, що 

реконструюються. Організація робочих місць 

2 
    

2 

Тема 15 Будівельні розчини, що застосовуються 

при ремонті будівель 

2 2 
    

Тема 16 Бетонні та залізобетонні вироби, що 

застосовуються при ремонті будівель 

2 
    

2 

Тема 17 Кам’яні,  лісові матеріали та вироби, що 

застосовуються при ремонті будівель 

2 2 
    

Тема 18 Теплоізоляційні матеріали, що 

застосовуються при ремонті будівель 

 

 

2 2 
  

  

Тема 19 Звукоізоляційні матеріали, що 

застосовуються при ремонті будівель 

 

2 2 
  

  

Тема 20 Гідроізоляційні матеріали, що 

застосовуються при ремонті будівель 

2  
  

      2 

Тема 21 Антикорозійні матеріали, що 

застосовуються при ремонті будівель 

2 2 
  

  

Тема 22 Матеріали та вироби для ремонту 

підлог 

2 2 
  

  

Тема 23 Покрівельні матеріали що 

застосовуються при ремонті будівель 

2 
    

2 

Тема 24 Оздоблювальні матеріали, що 

застосовуються при ремонті будівель 

2 
    

2 

Тема 25 Санітарно-технічні матеріали та 

електротехнічні матеріали, що застосовуються 

при ремонті будівель 

2 
    

2 

  Тема 26 Будівельні матеріали з пластичних 

пластмас, що застосовуються при ремонті будівель 

2 
    

2 

Тема 27 Конструкція основ та фундаментів. 

Основні дефекти , причини їх виникнення 

2 2 
    

Тема 28 Конструкція стін. Основні дефекти 

стін та причини їх виникнення 

2 
    

2 

Тема 29 Конструкція перекриттів. Основні 
дефекти перекриттів та причини їх виникнення 

2 2  
  

 

Тема 30 Конструкція підлог. Основні дефекти 
підлог і причини їх виникнення 

2   
  

2 

Тема 31 Конструкції перегородок. Основні 
дефекти перегородок та причини їх виникнення 

2 2  
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Тема 32 Конструкція покрівель. Основні дефекти 
покрівель та причини їх виникнення 

2   
  

2 

Тема З3 Конструкція вікон, дверей та сходів. 
Основні дефекти вікон та дверей, причини їх 
виникнення 

2 2  
  

 

Тема 34 Види внутрішнього оздоблення. Основні 
дефекти та причини їх виникнення 

2 2  
  

 

Тема 35 Правила експлуатації житлових 

приміщень, сходових клітин 

2  
   

   2 

Тема 36 Правила експлуатації горищних 

приміщень, підвалів, технічних приміщень 

2   2 
   

 

Тема 37 Види санітарно-технічних приладів та 
обладнання будівель 

2   
  

2 

Тема 38 Основні дефекти санітарно - технічних 
приладів, причини їх виникнення 

2   
  

2 

Тема 39 Визначення орієнтовного переліку робіт 
з поточного ремонту будівель і споруд 

2  2 
  

 

Тема 40 Визначення орієнтовного переліку робіт 
з капітального  ремонту будівель і споруд 

2  2 
 • 

 Тема 41 Способи усунення пошкоджень в 
санітарно-технічних приладах 

2 2 
   

 Тема 42 Організація ремонтно-будівельних робіт. 
Склад планів механізації ремонтно - будівельних 
робіт 

2 2 
   

 

Тема 43 Засоби механізації транспортування 
матеріалів і конструкцій, основні характеристики 

2 2 
   

 Тема 44 Машини для ремонтно-будівельних робіт 2  
   

2 

Тема 45 Обладнання та інструменти для 
ремонтно-будівельних робіт 

2  
   

2 

Тема 46 Риштування та підмості для зовнішніх та 
внутрішніх робіт 

2 2 
   

 Тема 47 Основні правила техніки безпеки при 
демонтажі будівельних конструкцій, матеріалів 

2 2 
   

 Тема 48 Правила робіт на риштуваннях, 
підмостях та підвісних люльках 

2 
    

2 

Тема 49 Основні правіла техніки безпеки при 
підйомі матеріалів і конструкцій 

2 2 
   

 Тема 50 Основні правила техніки безпеки при 
розвантажуванні та розробці конструкцій 

2 2 
   

 

Тема 51 Основні правила техніки безпеки при 
ремонті покрівель, оздоблювальних роботах 

2 
    

2 
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Тема 52 Техніка безпеки при штукатурних 
роботах, малярних роботах, роботі зі склом 

2 
    

2  

Тема 53 Основні правила техніки безпеки при 
використанні будівельних машин, механізмів 

2 2  
  

 Тема 54 Аварії, пов’язані з деформаціями основ 
фундаментів 

2 2  
  

 Тема 55 Аварії конструктивно - технологічного 
виникнення 

2 2  
  

 Тема 56 Аварії, викликані стихійним природним 
лихом 

2   
  

2 

Тема 57 Аварії техногенного характеру. Дефекти 
експлуатації 

2 2  
  

 Разом за змістовим модулем 2 94 48 4 
  

42 

           Блок 2 Технологія робіт по ремонту конструкцій будівель і споруд 
 
            Змістовний модуль 3. Підсилення основ і ремонт фундаментів 

Тема 578Класифікація методів ремонту 

конструкцій будівлі 

2 2 
    

Тема 59 Класифікація основних методів 

підсилення основ фундаментів експлуатованих 

будівель 

2 2 
  

 
 

Тема 60 Класифікація основних методів 

гідроізоляції фундаментів експлуатованих 

будівель 

2 
    

2 

   Тема 61 Класифікація основних методів 

відновлення та підсилення фундаментів 

експлуатованих будівель 

2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 3 8 4 
   

4 

Змістовий модуль 4. Ремонт огороджувальних і несучих конструкцій, 

                                       фасадів 
 

 Тема 62 Класифікація основних методів 

підсилення перекриттів експлуатованих будівель 

2 2 
    

 Тема 63 Класифікація конструктивних рішень по 

заміні перекриттів 

2 2 
    

Тема 64 Підвищення жорсткості коробки 

 споруд 

2 
    

2 

Тема 65 Методи підсилення стін та колон. 

Підсилення елементів фасаду 

2 
    

2 
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Тема 66 Ремонт дерев’яних, кам’яних  стін та 

колон. Контроль якості робіт 

2 
    

2 

Разом за змістовним модулем 4 10 4 
   

6 

Блок 3. Реконструкція будівель і споруд 

Змістовий модуль 5. Розбір і руйнування конструкцій 

Тема 67 Технологія розбирання будівель, споруд 

та конструкцій 

2 2 
    

Тема 68 Технологія розбирання поелементно, 

вручну, ручними машинами 

2 
    

2 

Тема 69 Методи руйнування конструкцій 2 
    

2 

Тема 70 Методи улаштування прорізів та 

розділення конструкцій 

2 2 
    

Тема 71 Визначення видів будівельних робіт на 

які повинні складатися акти огляду прихованих 

робіт (Державні буд. норми України) 

2      2 
   

Тема 72 Визначення видів будівельних 

конструкцій на які повинні складатися акти 

огляду прихованих робіт(Державні буд. норми 

України) 

2      2 
   

Разом за змістовим модулем 5 12 4     4 
  

4 

Змістовий модуль 6. Демонтаж і монтаж конструкцій в стиснених умовах 

Тема 73 Склад процесів при демонтажі і монтажі 

конструкцій в стиснених умовах 

2 2 
    

Тема 74 Особливості використання монтажних 

засобів при реконструкції 

2 
    

2 

Тема 75 Технологія монтажно-демонтажних 

робіт. Техніка безпеки 

2 
    

2 

Тема 76 Відображення виконання монтажу та 

демонтажу конструкцій в стиснених умовах на 

будівельному генеральному плані, технологічних 

картах, календарному графіку 

2 2 
    

Тема 77 Вивчення та оформлення актів на 

приховані роботи при веденні будівельно 

монтажних робіт 

2       2 
   

Разом за змістовим модулем 6 10 4     2 
  

4 
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Блок 4 Технологія робіт з ремонту інженерних комунікацій 

Змістовий модуль 7. Організація і ремонт інженерних комунікацій 

Тема 78 Приховані способи прокладання 

підземних комунікацій в стиснених умовах 

2 2 
    

Тема 79 Закриті способи прокладки підземних 

комунікацій 

2 
    

2 

Тема 80 Техніка безпеки при перекладанні та 

улаштуванні підземних комунікацій 

2 
    

2 

Тема 81 Види інженерних комунікацій. Основні 

дефекти інженерного обладнання будинків 

2 2 
    

Тема 82 Засоби усунення пошкоджень в 

санітарно-технічних пристроях 

2 2 
    

Тема 83 Автоматизовані системи протипожежної 

безпеки житлових будинків підвищеної етажності 

2 
    

2 

Тема 84 Основні методи економії теплової енергії 

та палива, електричної енергії та води 

2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 7 14 6 
   

8 

Блок 5. Підсилення елементів конструкцій при ремонті та реконструкції 

        Змістовий модуль 8. Підсилення елементів монолітних перекриттів 

Тема 85  Підсилення елементів монолітних 

ребристих перекриттів з балочними плитами 

2 2 
    

Тема 86 Підсилення елементів монолітних без 

балочних перекриттів 

2 
    

2 

Тема 87 Підсилення елементів монолітних 

ребристих перекриттів з плитами, опертими по 

контуру 

2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 8 6 2 
   

4 

Змістовний модуль 9. Підсилення елементів збірних конструкцій 

Тема 88 . Підсилення елементів збірних 

ребристих та плоских перекриттів 

2 2 
    

Тема 89 Підсилення елементів збірних без 

балочних перекриттів 

2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 9 4 2 
   

2 

Тема 90 Підсумкове заняття (контрольна робота) 2 
  

2 
  

Усього годин 180 88 10 2 
 

80 
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5. Теми семінарських занять 

Навчальним планом не передбачено. 

6. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 

 Визначення орієнтовного переліку робіт з 
поточного  ремонту будівель і споруд 

2 

2 

 Визначення орієнтовного переліку робіт з 
капітального  ремонту будівель і споруд 

2 

3 
 Визначення видів будівельних робіт на які повинні 

складатися акти огляду прихованих робіт (Державні 

буд. норми України) 

2 

4 
 Визначення видів будівельних конструкцій на які 

повинні складатися акти огляду прихованих 

робіт(Державні буд. норми України) 

2 

5 
 Вивчення та оформлення актів на приховані роботи 

при веденні будівельно монтажних робіт 

2 

                       Разом 10 
 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено 

8. Самостійна робота 

№  

п/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 Тема 6 Методи захисту від підземної корозії, 

атмосферної корозії 

 2 

2 Тема 7 Корозія будівельних конструкцій з 
       

    

2 
 

мінеральних будівельних матеріалів 

    

 
 

 2 

3 Тема 8 Корозія природних та штучних кам’яних 
матеріалів, дерев’яних конструкцій 

     2 
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4 Тема 12 Проект організації капітального 

 ремонту 

2 

5 Тема 13 Розробка проектно-кошторисної документації 

на виконання робіт 

2 

6 Тема 14 Коротка характеристика об’ємно - 

планувальних рішень будівель, що реконструюються. 

Організація робочих місць 

2 

7 Тема 16 Бетонні та залізобетонні вироби, що 

застосовуються при ремонті будівель 

2 

8 Тема 20 Гідроізоляційні матеріали, що застосовуються 

при ремонті будівель 

2 

9 Тема 23 Покрівельні матеріали що застосовуються при 

ремонті будівель 

2 

10 Тема 24 Оздоблювальні матеріали, що застосовуються 

при ремонті будівель 

2 

11 Тема 25 Санітарно-технічні матеріали та 

електротехнічні матеріали, що застосовуються при 

ремонті будівель 

2 

12   Тема 26 Будівельні матеріали з пластичних пластмас, 

що застосовуються при ремонті будівель 

2 

13 Тема 28 Конструкція стін. Основні дефекти 

стін та причини їх виникнення 

2 

14 Тема 30 Конструкція підлог. Основні дефекти підлог і 
причини їх виникнення 

2 

15 Тема 32 Конструкція покрівель. Основні дефекти 
покрівель та причини їх виникнення 

2 

16 Тема 35 Правила експлуатації житлових приміщень, 

сходових клітин 

2 

17 Тема 37 Види санітарно-технічних приладів та 
обладнання будівель 

2 

18 Тема 38 Основні дефекти санітарно - технічних 
приладів, причини їх виникнення 

2 

19 Тема 44 Машини для ремонтно-будівельних робіт 2 

20 Тема 45 Обладнання та інструменти для ремонтно-
будівельних робіт 

2 

21 Тема 48 Правила робіт на риштуваннях, підмостях та 
підвісних люльках 

2 

22 Тема 51 Основні правила техніки безпеки при ремонті 
покрівель, оздоблювальних роботах 

2 

23 Тема 52 Техніка безпеки при штукатурних роботах, 
малярних роботах, роботі зі склом 

2 

24 Тема 56 Аварії, викликані стихійним природним лихом 2 



17 

 

 

                 9.Індівідуальні заняття 

 Навчальним планом не передбачено 

10. Методи навчання 

 Лекція, бесіда, діалог, демонстрація фільмів, робота групами. 

25 Тема 60 Класифікація основних методів гідроізоляції 

фундаментів експлуатованих будівель 

2 

26    Тема 61 Класифікація основних методів відновлення та 

підсилення фундаментів експлуатованих будівель 

2 

27 Тема 64 Підвищення жорсткості коробки 

 споруд 

2 

28 Тема 65 Методи підсилення стін та колон. Підсилення 

елементів фасаду 

2 

29 Тема 66 Ремонт дерев’яних, кам’яних  стін та колон. 

Контроль якості робіт 

2 

30 Тема 68 Технологія розбирання поелементно, вручну, 

ручними машинами 

2 

31 Тема 69 Методи руйнування конструкцій 2 

32 Тема 74 Особливості використання монтажних засобів 

при реконструкції 

2 

33 Тема 75 Технологія монтажно-демонтажних робіт. 

Техніка безпеки 

2 

34 Тема 79 Закриті способи прокладки підземних 

комунікацій 

2 

35 Тема 80 Техніка безпеки при перекладанні та 

улаштуванні підземних комунікацій 

2 

36 Тема 83 Автоматизовані системи протипожежної 

безпеки житлових будинків підвищеної етажності 

2 

37 Тема 84 Основні методи економії теплової енергії та 

палива, електричної енергії та води 

2 

38 Тема 86 Підсилення елементів монолітних без балочних 

перекриттів 

2 

39 Тема 87 Підсилення елементів монолітних ребристих 

перекриттів з плитами, опертими по контуру 

2 

40 Тема 89 Підсилення елементів збірних без балочних 

перекриттів 

2 
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    11. Методи контролю 

 Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

- - письмове опитування, 

- - усне опитування, 

- - тестові потемні завдання, 

- - перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання,   

- - написання самостійних і контрольних робіт 

 

                 12 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету                  

«Технологія будівельно-ремонтних робіт» 

 

Навчально методичний комплекс (НМК) з технології ремонтно-будівельних 

робіт: 

1. Опорний конспект лекцій. 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету «Технологія 

будівельно-ремонтних робіт» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, виявляє 

повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, 

наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені, 

викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться , якщо студент дає відповідь на прості стандартні ситуації і вирішує їх 

спокійно, але складні ситуації вирішує з ускладненнями, з яких самостійно 

знаходить вихід. Поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовному 

оформленні. 
«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, 

але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні 

визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал непослідовно і допускає 

помилки у мовному оформленні. 
«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу 

відповідного модулю, допускає у формулюванні визначень помилки, що 

спотворюють їх зміст, непослідовно й неповно викладає матеріал, або якщо студент 

виявляє повне незнання чи нерозуміння матеріалу. 

 
    13. Методичне забезпечення 



19 

 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Комплект завдань для комплексної контрольної роботи. 

4. Потемні тестові питання. 

14. Рекомендована література Базова 

1. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд. Посібник. 

К., 2004. 

2. Бліхарський З .Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд. Посібник. Львів., 2008. 

3. Ариевич Э.М. Эксплуатация жилых зданий. Справочник. М., 1991. 

Допоміжна 

1. Ройтман А.Г. Предупреждение аварий жилых зданий. М., 1990. 

2. Гавриляк А.І. Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем. Львів., 2009. 

3. Беляков Ю.И. Реконструкция промышленных предприятий. К., 1988. 


