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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4,0 

Галузь знань: 

26 – «Цивільна 

безпека» 

Обов’язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

263 – «Цивільна 

безпека» 

Рік підготовки:
 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –     -     
Семестр 

Загальна кількість  

годин – 120 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2,2 

самостійної роботи 

студента – 4,4 

Освітній ступінь: 

«бакалавр» 

24 год. 8 год. 

Практичні 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

80 год. 110 год. 

 

Вид контролю: 

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80 

для заочної форми навчання – 10/110 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з основними 

положеннями безпечної експлуатації будівель і споруд, методами оцінювання 

показників технічного стану й експлуатаційних характеристик будівельних 

конструкцій, будівель і споруд. 

Завдання вивчення дисципліни:  

 ознайомлення з основними поняттями та класифікацією будівель і споруд; 

 засвоєння основних принципів забезпечення експлуатаційної придатності 

та безпеки користування будівлями і спорудами; 

 ознайомлення з основними вимогами до контролю технічного стану, 

утримання і експлуатації будівельних конструкцій, будівель і прибудинкових 

територій; 

 ознайомлення з основними вимогами щодо розслідування причин аварій 

будівель і споруд. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 базові поняття будівельних об’єктів; 

 основні вимоги до експлуатаційної придатності та безпеки експлуатації 

будівель і споруд; 

 основні методи та способи контролю технічного стану, утримання і 

експлуатації будівельних конструкцій; 

 основні підходи до благоустрою та утримання прибудинкових територій; 

 процедуру розслідування причин аварій будівель і споруд; 

вміти:  

 визначати клас наслідків; 

 складати плани евакуації з будівель; 

 визначати розрахунковий та необхідний час евакуації людей; 

 оцінювати фізичний знос і технічний стан будівель і споруд. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні положення безпечної експлуатації будівель і 

споруд 

Тема 1. Загальні відомості про будівлі та споруди 

1.1. Поняття та класифікація будівель та споруд. 1.2. Основні елементи і 

конструктивні схеми будівель. 1.3. Об'ємно-планувальні рішення 

будівель. 

Тема 2. Класи та категорії будівельних об'єктів 

2.1. Строки експлуатації будівель і споруд. 2.2. Класи наслідків 

(відповідальності) будівель і споруд. 2.3. Категорії відповідальності 

конструкцій та їх елементів. 

Тема 3. Технічна документація на будівлі та споруди 
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3.1. Життєвий цикл будівлі (споруди). 3.2. Проектно-кошторисна 

документація. 3.3. Експлуатаційна документація. 

Тема 4. Експлуатаційна придатність будівель і споруд 

4.1. Загальні вимоги експлуатаційної придатності будівель і споруд. 

4.2. Забезпечення механічного опору та стійкості. 4.3. Забезпечення 

пожежної безпеки. 4.4. Забезпечення безпечних для здоров’я людей 

умов проживання та перебування. 4.5. Безпека і доступність у 

використанні. 4.6. Забезпечення безпечного рівня впливу на навколишнє 

природне середовище. 4.7. Забезпечення енергетичної ефективності. 

Тема 5. Безпека користування будівлями і спорудами 

5.1. Основна вимога «Безпека експлуатації». 5.2. Ризики падіння. 

5.3. Ризики прямих впливів. 5.4. Ризики опіків. 5.5. Ризики електричного 

удару та електрошоку. 5.6. Ризики вибухів. 5.7. Ризики нещасних 

випадків через рух транспортного засобу. 
 

Змістовий модуль 2. Контроль, підтримання та відновлення експлуатаційної 

придатності будівель і споруд. 

Тема 6. Контроль за експлуатаційною придатністю і технічним станом 

об’єкта 

6.1. Фізичний та моральний знос будівель. 6.2. Експлуатаційні служби. 

6.3. Технічні огляди стану будівель і споруд. 6.4. Обстеження об’єктів 

для оцінки їх технічного стану. 

Тема 7. Утримання і експлуатація будівель (споруд) 

7.1. Загальні вимоги до утримання і експлуатації будівель (споруд). 

7.2. Експлуатація основ, фундаментів і підземних споруд. 

7.3. Експлуатація колон і стовпів. 7.4. Експлуатація стінових 

конструкцій. 7.5. Експлуатація перекриттів та робочих площадок. 

7.6. Експлуатація покриттів. 7.7. Експлуатація покрівель. 

7.8. Експлуатація cходів. 7.9. Експлуатація підлог. 7.10. Експлуатація 

вікон, дверей, ліхтарів. 7.11. Експлуатація систем інженерно-технічного 

забезпечення. 

Тема 8. Ремонтно-відновлювальні роботи  

8.1. Загальні положення. 8.2. Поточний ремонт. 8.3. Капітальний ремонт. 

Тема 9. Експлуатація прибудинкових територій 

9.1. Благоустрій прибудинкових територій. 9.2. Утримання 

прибудинкових територій. 

Тема 10. Розслідування причин аварій будівель і споруд 

10.1. Загальні положення. 10.2. Організація розслідування причин 

аварій. 10.3. Робота будівельно-технічної комісії. 10.4. Реалізація заходів 

та розгляд матеріалів щодо розслідування причин аварій 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Змістовий модуль 1. Основні положення безпечної експлуатації будівель і 

споруд 

Тема 1. Загальні відомості 

про будівлі та споруди 

6 2 - - 4 6 - - - 6 

Тема 2. Класи та категорії 

будівельних об'єктів 

6 2 2 - 2 6 1 - - 5 

Тема 3. Технічна 

документація на будівлі та 

споруди 

6 2 2 - 2 6 1 - - 5 

Тема 4. Експлуатаційна 

придатність будівель і 

споруд 

16 4 8 - 4 16 1 1 - 14 

Тема 5. Безпека 

користування будівлями і 

спорудами 

6 2 - - 4 6 1 - - 5 

Разом за змістовим 

модулем 1 

40 12 12 - 16 40 4 1 - 35 

Змістовий модуль 2. Контроль, підтримання та відновлення експлуатаційної 

придатності будівель і споруд 

Тема 6. Контроль за 

експлуатаційною 

придатністю і технічним 

станом об’єкта 

10 2 4 - 4 10 1 1 - 8 

Тема 7. Утримання і 

експлуатація будівель 

(споруд) 

12 4 - - 8 12 1 - - 11 

Тема 8. Ремонтно-

відновлювальні роботи 

6 2 - - 4 6 1 - - 5 

Тема 9. Експлуатація 

прибудинкових територій 

6 2 - - 4 6 - - - 6 

Тема 10. Розслідування 

причин аварій будівель і 

споруд 

6 2 - - 4 6 1 - - 5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

40 12 4 - 24 40 4 1 - 35 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

ІНДЗ (курсовий проект) 30 - - - 30 30 - - - 30 

Семестровий контроль 

(іспит) 

10 - - - 10 10 - - - 10 

Усього годин 120 24 16 - 80 120 8 2 - 110 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Визначення класу наслідків і категорії складності об’єкта 2 - 

2 Складання плану евакуації людей з будівлі 2 - 

3 Визначення розрахункового часу евакуації 4 0,5 

4 Визначення необхідного часу евакуації людей 4 0,5 

5 Оцінка фізичного зносу будівель і їх конструктивних 

елементів 

2 0,5 

6 Оцінка технічного стану будівельних конструкцій, 

будівель і споруд 

2 0,5 

 Усього  16 2 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вивчення та доопрацювання теоретичного матеріалу 20 35 

2 Підготовка до практичних занять 20 35 

 Усього забезпечення аудиторних занять 40 70 

 Забезпечення індивідуальних завдань (курсовий проект) 30 30 

 Забезпечення семестрового контролю 10 10 

 Усього  80 110 

 

7. Методи навчання 

 

1. Словесні методи: 

 лекція (усне викладення теоретичних положень дисципліни); 

 пояснення (розкриття суті понять і явищ при проведенні аудиторних 

занять та консультацій); 

 роз'яснення (викладення теоретичних положень і понять у більш 

зрозумілій формі). 
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2. Наочні методи: 

 ілюстрація (показ понять і явищ у символьному зображенні при проведенні 

аудиторних занять та консультацій за допомогою рисунків, плакатів, схем, 

фотографій тощо); 

 демонстрування (наглядне ознайомлення з процесами і явищами при 

проведенні аудиторних занять та консультацій). 

3. Практичні методи: 

 практичні вправи (набуття вмінь і навичок виконання розрахунків при 

проведенні практичних робіт і під час самостійної роботи). 

 письмові вправи (закріплення теоретичних знань і вироблення вмінь їх 

застосування під час самостійної роботи). 

4. Методи роботи з рекомендованою літературою: 

 читання (засвоєння теоретичних положень дисципліни і ознайомлення з 

порядком застосування практичних методів під час самостійної роботи); 

 вивчення (запам'ятовування визначень, правил, алгоритмів тощо під час 

самостійної роботи); 

 конспектування (фіксація матеріалу після прочитання, осмислення і 

логічного реконструювання рекомендованої літератури під час самостійної 

роботи). 

 

8. Методи контролю 

 

Контроль знань здійснюється згідно з вимогами «Положення про проведення 

поточного та семестрового контролю» КрНУ. Система контролю включає 

поточний і семестровий контроль. При цьому застосовуються наступні методи 

контролю: 

1) спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту, роботи 

на лекції); 

2) опитування (оцінювання виконання лабораторних робіт та індивідуальних 

завдань); 

3) модульна контрольна робота (оцінювання рівня знань і вмінь після 

вивчення матеріалу кожного змістового модуля); 

4) екзамен (оцінювання рівня засвоєння теоретичного та практичного 

матеріалу з навчальної дисципліни). 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

За засвоєння теоретичного та практичного матеріалу змістових модулів 

Вид занять 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 т

ес
т 

(е
к
за

м
ен

) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10 

Практичні заняття - 1 1 8 - 10 - - - - - 20 

Поточний контроль 25 25 - 50 

Усього 40 40 20 100 
Примітка: Т1, Т2 ... Т9 – теми 

 

Виконання курсового проекту 

 

Пояснювальна записка Захист роботи Сума 

60 40 100 

Примітки: 

1. Максимальна кількість балів за пояснювальну записку виставляється при належному 

оформленні та своєчасному виконанні роботи. 

2. Максимальна кількість балів при захисті роботи виставляється якщо студент вільно володіє 

інформацією, користується методами наукового аналізу явищ і процесів, характеризує їх 

риси та форми виявлення, висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних 

поглядів на більшість питань, робить відповідні висновки, може запропонувати ідею чи 

змоделювати ситуацію. 

3. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті контрольної роботи максимальна 

кількість балів зменшується залежно від терміну прострочення. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 
90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Безпека експлуатації будівель та споруд» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» освітнього 

ступеня «бакалавр». 

2. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Безпека експлуатації будівель та споруд» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» освітнього 

ступеня «бакалавр». 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Безпека експлуатації будівель та споруд» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» освітнього ступеня 

«бакалавр». 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та 

інженерних споруд: навчальний посібник / за ред. проф. O.A. Тугая та 

В.М. Гарнеця. Київ : «Хай-Тек Прес», 2011. 448 с. 

2. Абєлєшов В. І. Технічна експлуатація житлових будівель, готелів і 

туристичних комплексів : навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2012. 261 с. 

3. Техническая эксплуатация и ремонт зданий и сооружений : учеб. 

пособие / Рощина С.И., Воронов В.И., Грязнов М.В., Щѐлокова Т.Н. Владимир : 

Изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. 200 с. 

4. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: 

Навчальний посібник / Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Миргород О.В., 

Стельмах О.А.. Харків: ХНАДУ. 2015. 488 с. 

5. ДБН В.1.2-9-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека 

експлуатації. [Чинний від 2008-10-01]. Київ: Мінрегіонбуд, 2008. 21 с.  

6. ДБН В.3.1-1-2002. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних 

будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд. [Чинний від 

2003-07-01]. Київ: Держбуд, 2003. 82 с. 

7. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016. Настанова щодо обстеження будівель і споруд 

для визначення та оцінки їх технічного стану. [Чинний від 2017-04-01]. Київ: 

ДП «УкрНДНЦ», 2017. 47 с. 

8. СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009. Правила визначення фізичного 

зносу житлових будинків. [Чинний від 2009-02-03]. Київ: ЖКГ України, 2009. 

50 с. 

9. Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і 

споруд : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1764. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1764-2006-п (дата звернення: 02.11.2019). 



11 

10. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/337-2019-п?lang=uk 

11. Руководство по эксплуатации строительных конструкций 

производственных зданий промышленных предприятий. Москва: Стройиздат, 

1981. 90 с. 

12. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в 

помещении: Учебное пособие. Москва: Академия ГПС МВД России, 2000. 118с. 

 

Допоміжна 

 

13. Ефремова О.С. Организация безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений. Москва: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. 184 с. 

14. Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещений при 

пожаре: Рекомендации. М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. 104 с. 

15. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N384-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ 

 
12. Інформаційні ресурси 

 

1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Безпека експлуатації будівель та споруд». URL: 

http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php. 

2.  Охрана труда и безопасность жизнедеятельности – информационный 

портал. URL: http://ohrana-bgd.narod.ru 

3. Навчальні матеріали онлайн – освітній ресурс: URL: 

https://pidruchniki.com. 

 

 


