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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

1 (для магістрів) 

Факультети/ННЦ,студентам 
яких пропонується 

Факультет «Промислове та цивільне будівництво» 

Перелік компетентностей та 
результати навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Здатність вирішувати практичні науково-технічні 
завдання в галузі реновації та модернізації об’єктів 
промислового та цивільного призначення. 
Здатність знаходити раціональні рішення з 
урахуванням вимог міцності, стійкості, надійності, 
довговічності та конкурентоспроможності. 
Здатність генерувати нові ідеї при створенні нових 
технологічних та конструктивних рішень під час 
реконструкції, капітального ремонту, технічного 
переоснащення, експлуатації будівель та споруд. 
Прагнення до збереження історичної забудови. 
Запропонувати та обґрунтувати технологічні та 
конструктивні рішення під час реконструкції, 
капітального ремонту, технічного переоснащення 
будівель, їх комплексів або частин. 
 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні для 
вивчення дисципліни 

Необхідні знання з дисциплін: Архітектура будівель та 
споруд; Будівельні конструкції; Технологія 
будівельного виробництва; Основи і фундаменти; 
Металеві конструкції; Залізобетонні та кам’яні 
конструкції 
 

Основні теми дисципліни Тема 1. Оцінка експлуатаційної придатності будівель 
та споруд. 
Тема 2. Зміна функціонального призначення об’єктів. 
Тема 3. Відновлення експлуатаційної придатності 
конструктивних елементів на об’єктах будівництва. 
Тема 4. Реконструктивні заходи при реновації та 
модернізації об’єктів. 
Форма організації навчання: 
Аудиторні заняття 48 годин, з них лекцій 32 години, 
практичних занять 16 годин; самостійна робота 72 
години, включає в себе опрацювання розділів, які не 
розглядалися на лекціях, підготовку до аудиторних 
занять та контрольних заходів. 
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