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Перелік 
компетентностей та 
результатів навчання, 
що забезпечує 
дисципліна 

ФК2 Здатність застосовувати знання для вирішення 
практичних науково-технічних завдань в галузі будівництва та 
цивільної інженерії, зокрема для об’єктів будівництва 
промислового та цивільного призначення. 

ФК6 Здатність проектувати та розраховувати міцність, 
стійкість, надійність та довговічність об’єктів будівництва 
промислового та цивільного призначення, в тому числі з 
використанням програмних комплексів на основі ефективного 
поєднання передових технологій із виконанням 
багатоваріантних розрахунків з метою оптимізації 
технологічних процесів. 
ФК13 Здатність інтегрувати знання про проблеми та 
перспективи спеціальних інноваційних конструктивно-

технологічних рішень улаштування будівель та споруд з 
мінімізацією ресурсів при забезпеченні стійкості та надійності 
на всіх етапах їх зведення. 
ПРН1 сучасні уявлення про проектування та розрахунок 
об’єктів будівництва промислового та цивільного 
призначення. 
ПРН17 здатність використовувати професійно-профільовані 
знання й практичні навички з проектування, розрахунку, 
організації, реконструкції та поточної експлуатації об’єктів 
будівництва промислового та цивільного призначення. 

ПРН19 здатність використовувати професійно-профільовані 
знання й практичні навички для вирішення фундаментальних 
завдань в галузі будівництва та цивільної інженерії, зокрема під 
час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, 



технічного переоснащення будинків, будівель, їх комплексів або 
частин. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Базова вища освіта першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія 

і ОП Промислове і цивільне будівництво. 
Основні теми 
дисципліни 

Тема 1. Загальні поняття надійності. 
Тема 2. Основи розрахунку будівельних конструкцій 
на надійність. 
Тема 3. Надійність будівельної конструкції як 
системи. 
Тема 4. Надійність та довговічність в нормативних 
документах. 
Тема 5. Довговічність і знос будівельних конструкцій. 
 

Аудиторні заняття 48 годин, з них лекцій 32 години, 
лабораторних занять 16 години. 
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