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ВСТУП 

 

Використання будівель (споруд) за функціональним призначенням 

передбачає їх експлуатацію і ремонт з усіма будівельними конструкціями, 

системами інженерно-технічного забезпечення, а також прибудинковою 

територією, у тому числі проїздами, водопровідно-каналізаційними спорудами, 

зовнішніми мережами тепло-, і газо- і електрозабезпечення, зв’язку, різними 

допоміжними будівлями та спорудами. Тому, вивчення основних принципів 

безпечної експлуатації будівель і споруд, набуття навичок оцінювання їх 

параметрів є важливими складовими підготовки фахівців із цивільної безпеки. 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи та контролю рівня 

знань студентів. Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу у вільний час від обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 

робочим навчальним планом підготовки за спеціальністю 263 – «Цивільна 

безпека». Зміст самостійної роботи визначається робочою навчальною 

програмою навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівель та споруд» і 

цими методичними вказівками. 

Методичні вказівки також можуть використовуватися для поточного 

контролю якості засвоєння студентами пройденого матеріалу. Вони 

складаються з трьох розділів: 

 тематичний план навчальної дисципліни, який містить співвідношення 

обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів за темами; 

 завдання для самостійної роботи студента, яке містить перелік питань 

для самостійного опрацювання та самоперевірки із зазначенням необхідної 

літератури; 

 питання до змістових модулів з навчальної дисципліни. 

Під час самостійної роботи студенти повинні використовувати 

нормативні документи, методично-довідкові матеріали, науково-технічну 

літературу і методичні вказівки з навчальної дисципліни. 
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Консультацію викладача студент може отримати згідно з графіком 

кафедри. 

Після 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 напрями благоустрою та утримання прибудинкових територій; 

 процедуру розслідування причин аварій будівель і споруд; 

уміти:  

 визначати клас наслідків; 

 складати плани евакуації з будівель; 

 визначати розрахунковий та необхідний час евакуації людей; 

 оцінювати фізичний знос і технічний стан будівель і споруд. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання,  

у тому числі 

скорочений термін 

навчання 

Кількість 

годин лекцій 

Кількість 

годин 

СРС 

Кількість 

годин лекцій 

Кількість 

годин 

СРС 
 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 

1 Загальні відомості про 

будівлі та споруди 

 

2 4 - 6 

2 Класи та категорії 

будівельних об’єктів 

 

2 2 1 5 

3 Технічна 

документація на 

будівлі та споруди 

 

2 2 1 5 

4 Експлуатаційна 

придатність будівель і 

споруд 

 

4 4 1 14 

5 Безпека користування 

будівлями і 

спорудами 

 

2 4 1 5 

 Усього за змістовим 

модулем 1 

 

12 16 4 35 

Змістовий модуль 2 

6 Контроль за 

експлуатаційною 

придатністю і 

технічним станом 

об’єкта 

 

2 4 1 8 
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1 2 3 4 5 6 

7 Утримання і 

експлуатація будівель 

(споруд) 

 

4 8 1 11 

8 Ремонтно-

відновлювальні 

роботи 

 

2 4 1 5 

9 Експлуатація 

прибудинкових 

територій 

 

2 4 - 6 

10 Розслідування причин 

аварій будівель і 

споруд 

 

2 4 1 5 

 Усього за змістовим 

модулем 2 

 

12 24 4 35 

11 ІНДЗ (курсовий 

проект) 

 

- 30 - 30 

12 Семестровий 

контроль (іспит) 

 

- 10 - 10 

 Усього 

 

24 80 6 110 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Загальні відомості про будівлі та споруди 

1. Основні конструктивні елементи будівель і споруд. 

Питання для самоперевірки 

1. Конструкції фундаментів. 

2. Конструкції стін і каркасів. 

4. Конструкції перекриттів і покриттів. 

5. Конструкції сходів. 

6. Конструкції підлог. 

7. Вікна, двері, ворота. 

Література: [1, с. 72–140]. 

 

Тема 2 Класи та категорії будівельних об’єктів 

1. Категорії приміщень і будинків за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

Питання для самоперевірки 

1. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

2. Категорії будинків за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

3. Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

Література: [2, с. 5–18]. 

 

Тема 3 Технічна документація на будівлі та споруди 

1. Загальні відомості про проектування будівель і споруд. 

Питання для самоперевірки 

1. Модульна координація розмірів. 

2. Розмічувальні осі. 

3. Типове проектування. 
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4. Основи планування населених пунктів. 

Література: [1, с. 28–33, с. 43–49]. 

 

Тема 4 Експлуатаційна придатність будівель і споруд 

1. Навантаження і впливи на будівельні конструкції. 

Питання для самоперевірки 

1. Вага конструкцій та ґрунтів. 

2. Навантаження від устаткування, людей, тварин, матеріалів і виробів. 

3. Снігові та вітрові навантаження. 

Література: [3, с. 9–42]. 

 

Тема 5 Безпека користування будівлями і спорудами 

1. Аналіз ризиків тілесних ушкоджень на будівельному об’єкті чи поряд з 

ним. 

Питання для самоперевірки 

1. Причини ризику. 

2. Робочі характеристики будівельних об’єктів. 

3. Характеристики будівельних виробів. 

Література: [4, с. 12–19]. 

 

Тема 6 Контроль за експлуатаційною придатністю і технічним 

станом об’єкта 

1. Організація технічного нагляду в будівництві. 

Питання для самоперевірки 

1. Державна архітектурно-будівельна інспекція. 

2. Авторський і технічний нагляд під час будівництва. 

Література: [5, с. 132–146]. 

 

Тема 7 Утримання і експлуатація будівель (споруд) 

1. Захист будівель від передчасного зносу. 
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Питання для самоперевірки 

1. Корозія матеріалів конструкцій. 

2. Загнивання та червоточини дерев’яних конструкцій. 

3. Методи захисту від передчасного зносу. 

Література: [6, с. 124–134]. 

 

Тема 8 Ремонтно-відновлювальні роботи 

1. Підсилення будівельних конструкцій. 

Питання для самоперевірки 

1. Підсилення фундаментів. 

2. Підсилення стін. 

3. Підсилення колон і стовпів. 

4. Підсилення перекриттів і покриттів. 

Література: [6, с. 143–184]. 

 

Тема 9 Експлуатація прибудинкових територій 

1. Санітарний стан прибудинкових територій. 

Питання для самоперевірки 

1. Санітарне прибирання. 

2. Збирання сміття і вторинних матеріалів. 

Література: [7, с. 218–230]. 

 

Тема 10 Розслідування причин аварій будівель і споруд 

1. Класифікація причин аварій. 

Питання для самоперевірки 

1. Технічні помилки. 

2. Організаційні помилки. 

3. Наслідки техногенних і природних катастроф 

Література: [10]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 

 

3.1 Питання до 1-го змістового модуля 

1. Поняття та класифікація будівель і споруд. 

2. Основні елементи і конструктивні схеми будівель. 

3. Об’ємно-планувальні рішення будівель. 

4. Строки експлуатації будівель і споруд. 

5. Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд. 

6. Категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. 

7. Категорії приміщень і будинків за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою. 

8. Життєвий цикл будівлі (споруди). 

9. Проектно-кошторисна документація. 

10. Експлуатаційна документація. 

11. Загальні вимоги експлуатаційної придатності будівель і споруд. 

12. Забезпечення механічного опору та стійкості. 

13. Навантаження і впливи на будівельні конструкції. 

14. Забезпечення пожежної безпеки. 

15. Забезпечення безпечних для здоров’я людей умов проживання. 

16. Забезпечення безпечних для здоров’я людей умов перебування. 

17. Безпека і доступність у використанні. 

18. Забезпечення безпечного рівня впливу на навколишнє природне 

середовище. 

19. Забезпечення енергетичної ефективності 

20. Основна вимога «безпека експлуатації». 

21. Ризики падіння. 

22. Ризики прямих впливів. 

23. Ризики опіків. 

24. Ризики електричного удару та електрошоку. 

25. Ризики вибухів. 

26. Ризики нещасних випадків через рух транспортного засобу. 
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3.2 Питання до 2-го змістового модуля 

1. Організація технічного нагляду в будівництві 

2. Фізичний знос будівель. 

3. Моральний знос будівель. 

4. Експлуатаційні служби. 

5. Технічні огляди стану будівель і споруд. 

6. Обстеження об’єктів для оцінювання їх технічного стану. 

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

8. Експлуатація основ, фундаментів і підземних споруд. 

9. Експлуатація колон і стовпів. 

10. Експлуатація стінових конструкцій. 

11. Експлуатація перекриттів і робочих площадок. 

12. Експлуатація покриттів. 

13. Експлуатація покрівель. 

14. Експлуатація сходів. 

15. Експлуатація підлог. 

16. Експлуатація вікон, дверей, ліхтарів. 

17. Експлуатація систем інженерно-технічного забезпечення. 

18. Загальні вимоги до ремонтно-відновлювальних робіт. 

19. Поточний ремонт. 

20. Капітальний ремонт. 

21. Підсилення будівельних конструкцій. 

22. Благоустрій прибудинкових територій. 

23. Утримання прибудинкових територій. 

24. Санітарний стан прибудинкових територій. 

25. Класифікація причин аварій. 

26. Організація розслідування причин аварій. 

27. Робота будівельно-технічної комісії. 

28. Реалізація заходів і розгляд матеріалів щодо розслідування причин аварій. 
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