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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Аналіз    причин     виникнення     аварій     і    надзвичайних     ситуацій 

техногенного характеру за останні роки показав, що майже у половині 

випадків вони мають технічний характер (незадовільний технічний стан 

споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж, їх значна зношеність 

унаслідок закінчення нормативного строку експлуатації – нормативного 

ресурсу). 

 Забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки, 

запобігання виникненню аварій і надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру є складовою створення екологічно- та техногенно безпечних умов 

життєдіяльності кожної особи зокрема і суспільства в цілому, а отже 

невід’ємною частиною державної політики національної безпеки і 

державного будівництва. 

 «Безпека експлуатація будівель і споруд» – навчальна дисципліна, в 

якій розглядаються умови збереження виробничих будівель і споруд шляхом 

належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а 

також запобігання виникненню аварійних ситуацій.    

 Об’єктом вивчення дисципліни « Безпека експлуатація будівель і 

споруд» є цивільні, громадські та промислові будівлі і споруди; вплив 

природних та антропогенних факторів на їх технічний стан; принципи, 

методи і засоби забезпечення їхньої міцності та довговічності. 

 Предметом вивчення дисципліни «Безпека експлуатація будівель і 

споруд» є вимоги до будівництва, об’ємно-планувальні та конструктивні 

рішення будівель; конструктивні будівельні елементи та їхнє застосування до 

будівництва будівель та споруд; питання щодо технічного обслуговування та 

утримання будівель і споруд; способи обстежень будівель, методи контролю 

стану будівельних конструкцій. 

 Завданням дисципліни «Безпека експлуатація будівель і споруд» є 

формування знань студентів про будівлі і споруди, контроль та підтримання 

їхнього безаварійного стану, застосування тих чи інших методів забезпечення 

безпечної експлуатації.   

 Дисципліна «Безпека експлуатації будівель і споруд» використовує 

досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: фізики, 

хімії, математики,  безпеки життєдіяльності, охорони праці, будівельної 

механіки, опору матеріалів, будівельних  матеріалів, геології, економіки та 

тісно пов’язана з практичною діяльністю фахівця з охорони праці. Тому при 

вивчені дисципліни «Безпека експлуатації будівель і споруд» студентам 

необхідні знання з фізики, хімії, математики, БЖД, охорони праці тощо. 



Дисципліна «Безпека експлуатації будівель і споруд» має професійний 

характер та технічне спрямування, узагальнює дані відповідної науково-

практичної діяльності, формує понятійно-категорійний, теоретичний і 

методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому спеціальних 

дисциплін, які вивчають конкретні питання створення безпечних та 

нешкідливих умов праці на виробництві, запобігання пошкодженням й   

руйнуванням будівельних конструкцій, аваріям та надзвичайним ситуаціям,  

а також для вивчення таких дисциплін як безпека виробничих процесів і 

устаткування, безпечна експлуатація інженерних систем і споруд, захист у 

надзвичайних ситуаціях, атестація робочих місць по умовах праці, 

експертиза з охорони праці, системи контролю небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів.  

 Отримані студентами знання будуть використані при вивчені 

дисциплін щодо створення безпечних та нешкідливих умов виробництва,  

забезпечення безпеки виробничих процесів і устаткування, безпечної 

експлуатації інженерних систем, виконані випускної кваліфікаційної роботи 

та при подальшої практичної діяльності. 

 Програмою передбачено викладання дисципліни у двох семестрах: 4-

му (весінній семестр 2-го курсу) та 5-му (осінній семестр 3-го курсу). 

 Програмою передбачено:  

 • у четвертому семестрі викладання десяти тем, об’єднаних у два 

змістовних розділи; 

 • у п’ятому семестрі викладання шести тем, об’єднаних у два 

змістовних розділи.  

Для перевірки знань студентів на 7-му – 8-му, а також 15-му –16-му 

тижнях кожного семестру передбачено рубіжний контроль.  

На протязі 4 семестру студент пише реферат за однією з тем курсу, на 

протязі 5 семестру виконує одне із розрахункових завдань з курсу. 

Написання й захист реферату, а також виконання й здача розрахункового 

завдання  виконується за рахунок часів самостійної роботи студентів. 

Отримані за реферат і розрахункове завдання  оцінки зараховується при 

рейтинговому контролі.  

 Метою курсу є надання майбутньому фахівцю з охорони праці   

теоретичних знань та практичних навичок щодо  безпеки експлуатації 

будівель і споруд, технічного обслуговування та утримання будівель і споруд 

у безаварійному стані, факторів, що впливають на їх довговічність.  

 

 

 



      Після вивчення цієї дисципліни студент повинен:  

 

знати:  

•   принципи   державної   політики   й   основні   положення  Державної 

програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки; 

 •  основні нормативні документи щодо безпеки експлуатації будівель і 

споруд; 

 • основні вимоги нормативних документів до будівель і споруд; 

 • основні відомості про архітектурні конструкції та проектування 

будівельних об’єктів; 

 • основні конструктивні елементи будівель; 

• загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки 

будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ;   

• питання технічної експлуатації будівельних конструкцій, способів 

їхнього відновлення та посилення; 

• питання організації та способи обстежень будівель, методи контролю 

стану будівельних конструкцій та санітарно-гігієнічних параметрів 

приміщень. 

 

      уміти: 

 • кваліфіковано, на науковій основі і з урахуванням вимог нормативних 

документів ставити і вирішувати питання безпечної експлуатації будівель і 

споруд; 

 • проводити оцінку технічного стану будівель і споруд; 

 • оцінювати шкоду від впливу на будівлі і споруди факторів 

природного і антропогенного (технологічного) характеру;  

       

Ядро знань 

Основні поняття : будівля, споруда, конструктивні  будівельні 

елементи, конструктивні рішення будівель і споруд, надійність та 

конструктивна безпека будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ, 

безпека експлуатації будівель і споруд, методи оцінки технічного стану 

будівель і споруд.     

 Загальний обсяг дисципліни «Безпека експлуатації будівель і споруд» 

складає 198 академічні години/5 кредитних модулів.  

 Підсумковий контроль – екзамен у кожному семестрі. Успішність 

студентів характеризується національними оцінками та оцінками ECTS. 

 



     2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА РОЗДІЛАМИ  

                                                        І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 

Види 

занять 

№
  

 т
ем

 
 

 

Теми 

 

Загальний 

обсяг, 

год. 

Всього 

аудитор

них 
Л ПЗ 

С
ам
о
ст
ій
н
а 

р
о
б
о
та

, 
го
д

. 

Семестр 4. Розділ 1 Основи архітектурних конструкцій 

1 Загальні положення 5 2 2 - 3 

2 Основні вимоги до будівель 8 4 2 2 4 

3 Конструктивні та об’ємно-

планувальні рішення будівель 

цивільного будівництва 

 15  7  3 4 8 

4 Конструктивні елементи 

будівель. 

 26  11  9 2 15 

 Всього за розділом 1 54 24 16 8 30 

Семестр 4. Розділ 2. Основні вимоги та конструктивні рішення щодо об’єктів 

промислового будівництва 

5 Основні вимоги до 

промислових будівель 

4 2 2 - 2 

6 Конструкції каркаса 

промислових будівель 

11 5 3 2 6 

7 Зв’язки каркаса 2 1 1 - 1 

8 Конструкції покриттів 

промислових будівель 

9 4 2 2 5 

9 Інженерні споруди 4 2 2 - 2 

10 Загальні принципи 

забезпечення міцності та 

довговічності будівель 

24 10 6 4 14 

 Всього за розділом 2 54 24 16 8 30 

 У 4 семестрі всього 108 48 32 16 60 

 

 



 

Кількість годин 
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занять 
№
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Загальний 
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них 
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б
о
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д
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Семестр 5. Розділ 1 Основи технічної експлуатації будівель і споруд 

1 Вступ. Утримання та 

експлуатація будівель і споруд 

6 2 2 - 4 

2 Довговічність будівель  8  2 2 - 6 

3 Вплив корозії на будівельні 

конструкції. Захист 

будівельних матеріалів від 

корозії. 

 10  3  3 - 7 

4 Технічна експлуатація 

елементів будівель та споруд 

 17  5  1 4 12 

 Всього за розділом 1  41  12  8  4  29 

Семестр 5. Розділ 2. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації 

5 Обстеження й діагностика 

будівель та їхніх конструкцій. 

 28  15  3  12  13 

6 Основні вимоги до будівель і 

споруд. Безпека експлуатації. 

 21  5  5  -  16 

 Всього за розділом 2  49  20  8  12  29 

 У 5 семестрі всього 90 32 16 16 

 

58 

 

Примітка:   Л – лекційні заняття; 

                     ПЗ – практичні заняття.  

     У відповідності до спеціальності студентів можливі зміни погодинного 

навантаження тем, додавання або вилучення певних тем у випадку вивчення 

студентами спеціальних дисциплін. Такі зміни не дають права на зменшення 

загального обсягу годин на вивчення дисципліни.  

 

 



                                РОЗДІЛИ ТА ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

Семестр 4. РОЗДІЛ 1. Основи архітектурних конструкцій 

Тема 1. Загальні положення. 

Класифікація будівель: за призначенням, за видом матеріалу стін, за 

умовною висотою. Об’ємно-планувальні елементи будівлі. Конструктивні 

елементи будівлі. Будівельні вироби. 
 

Лекція. 2 години. «Загальні положення».  

Тема 2. Основні вимоги до будівель. 

 Класифікація впливів на будівлю. Силові та несилові впливи. Основні 

вимоги до будівель: функціональна доцільність; технічна доцільність; 

доцільність благоустрою; архітектурно-художня виразність;  економічна 

доцільність. 

 Лекція. 2 години. «Основні вимоги до будівель». 

 Практичне заняття. 2 години. «Загальні відомості про проектування». 

 Тема 3. Конструктивні та об’ємно-планувальні рішення будівель 

цивільного будівництва. 

 Конструктивні рішення цивільних будівель. Об’ємно-планувальні 

рішення будівель. Головні приміщення. Допоміжні приміщення. 

Комунікаційні приміщення. Класифікація житлових будівель. Класифікація 

громадських будівель. 

Лекція. 3 години. «Конструктивні та об’ємно-планувальні рішення 

будівель цивільного будівництва».  

      Практичне заняття: 4 години. «Основні будівельні матеріали».  

Тема 4. Конструктивні елементи будівель. 

Основи і фундаменти. Стіни. Перекриття. Підлоги. Покриття. 

Водовідвід. Сходи і сходові клітки. Перегородки. Вікна. Двері. 

      Лекція. 9 годин. «Конструктивні елементи будівель».  

 Практичне заняття. 2 години. «Основні будівельні матеріали». 

Семестр 4. РОЗДІЛ 2. Основні вимоги та конструктивні рішення щодо 

об’єктів промислового будівництва 

      Тема 5. Основні вимоги до промислових будівель. 



 Класифікація промислових будівель. Фактори, що враховуються при 

проектуванні промислових будівель. Повітряне середовище промислових 

будівель. Освітлення промислових будівель. Акустичне середовище 

промислових будівель. Протипожежна та проти вибухова безпека. Підйомно-

транспортне устаткування. Особливості конструкцій промислових будівель. 

Каркаси промислових будівель. Об’ємно-планувальні рішення промислових 

будівель. 

      Лекція.  2 години. «Основні вимоги до промислових будівель».  

      Тема 6. Конструкції каркаса промислових будівель. 

 Фундаментні конструкції каркаса промислових будівель. Класифікація 

фундаментів. Фундаменти під колони каркаса. Фундаментні балки. Колони 

каркаса. Обв’язувальні балки. Підкранові балки. Вертикальні огородження 

промислових будівель. Стіни. Перегородки. Засклення. Ворота. 

Лекція. 3 години. «Конструкції каркаса промислових будівель». 

Практичне заняття. 2 години. «Залізобетонні конструкції». 

Тема 7. Зв’язки каркаса. 

Класифікація зв’язків каркаса. Зв’язки між колонами. Зв’язки покриття. 

Горизонтальні зв’язки покриття. Вертикальні зв’язки покриття. Особливості 

влаштування зв’язків шатра. 

Лекція. 1 година. «Зв’язки каркаса».  

Тема 8. Конструкції покриттів промислових будівель. 

Класифікація несучих конструкцій покриттів. Кроквяні конструкції 

покриттів. Балки. Ферми. Підкроквяні конструкції. Огороджувальні 

конструкції покриттів. Безпрогонні покриття. Прогонні покриття. Ліхтарі. 

Класифікація ліхтарів. Особливості розташування та конструкції ліхтарів. 

Лекція. 2 години. «Конструкції покриттів промислових будівель». 

Практичне заняття. 2 години. « Залізобетонні конструкції». 

Тема 9. Інженерні споруди. 

Класифікація інженерних споруд. Конструктивні рішення інженерних 

споруд. Силоси та силосні корпуси. Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 

рідин. Газгольдери. Етажерки та площадки. Галереї та естакади. 

Лекція. 2 години. «Інженерні споруди». 

Тема 10. Загальні принципи забезпечення міцності та довговічності  

                будівель. 

Лекція. 2 години. «Конструкції покриттів великопрогонних будівель». 



Площинні конструкції покриттів. Просторові конструкції покриттів. 

Класифікація просторових конструкцій покриттів. 

Лекція. 2 години. «Висотні будівлі». 

Будівлі висотою 26,5-75 м. Будівлі стінової системи. Будівлі каркасної 

системи. Будівлі висотою 75-120 м та хмарочоси. Будівлі стовбурної системи. 

Будівлі оболонкової системи. Особливості влаштування перших поверхів 

висотних будівель. 

Лекція. 2 години. «Способи укріплення будівельних конструкцій». 

Ремонт та підсилення фундаментів. Ремонт та підсилення 

залізобетонних і кам’яних конструкцій. Ремонт та підсилення металевих 

конструкцій. 

Практичне заняття. 4 години. «Принципи роботи елементів каркаса 

промислових будівель». 

Семестр 5. РОЗДІЛ 1. Основи технічної експлуатації будівель і  
                                        споруд 

Тема1. Вступ. Утримання та експлуатація будівель і споруд 

Основні вимоги до утримання та експлуатації будівель. Фізичне 

зношування та моральне зношування. Параметри експлуатаційних якостей 

будівель. Завдання технічного обслуговування. 

Лекція. 2 години. «Вступ. Утримання та експлуатація будівель і 

споруд». 

Практичне заняття. 2 години. «Технічне обслуговування і ремонт 

будівельних конструкцій». 

Тема 2. Довговічність будівель 

Оптимальний термін служби будівлі. Основні фактори, які впливають 

на будівлі і споруди. Характерні уразливі місця та дефекти конструкцій.  

Лекція. 2 години. «Довговічність будівель. Вплив факторів середовища 

на будівельні конструкції». 

Практичне заняття. 2 години. «Технічне обслуговування і ремонт 

будівельних конструкцій». 

Тема 3. Фактори впливу на будівельні конструкції. Корозія 

будівельних матеріалів та їхній захист 

Класифікація корозійних процесів. Корозія кам’яних, бетонних і 

залізобетонних конструкцій. Руйнація кам’яних будівельних конструкцій в 

агресивних середовищах. Методи захисту від корозії будівельних 



конструкцій з бетону і залізобетону. Корозія та захист металевих елементів і 

конструкцій. Умови і види біологічної руйнації деревини. Методи захисту і 

відновлення конструкцій з деревини. 

Лекція.  3 години. «Вплив корозії на будівельні конструкції. Захист 

будівельних матеріалів від корозії». 

Практичне заняття. 2 години. «Способи обстеження будівель». 

Тема 4. Технічна експлуатація елементів будівель та споруд 

Види ремонту та посилення будівельних об’єктів. Технічна 

експлуатація та посилення основ. Технічна експлуатація, ремонт та 

посилення фундаментів. Особливості експлуатації стін та елементів фасаду 

будівель. Основні причини деформацій та ушкодження стін. Технічне 

обслуговування горищ, дахів та покрівель. Утримання горищ. Технічна 

експлуатація колон, балок.  

Лекція. 1 година. «Технічна експлуатація елементів будівель та 

споруд». 

Практичне заняття. 2 години. «Способи обстеження будівель». 

 

Семестр 5. РОЗДІЛ 2. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека  

                    експлуатації 
 Тема 5. Обстеження й діагностика будівель та їхніх конструкцій 

Організація обстежень будівель. Завдання технічної діагностики. 

Способи обстеження конструкцій будівель. 

Лекція. 3 години. «Обстеження й діагностика будівель та їхніх 

конструкцій». 

Практичне заняття.  4 години.«Технічне обстеження будівель». 

Тема 6. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації  

Рівні та класи вимог до експлуатаційних властивостей будівельних 

виробів. Основна вимога «безпека експлуатації». Основні положення щодо 

перевірки дотримання основної вимоги «безпека експлуатації». Аналіз різних 

ризиків: падіння користувачів будівельного об’єкту, поранення чи смерть 

користувачів через контакти з будівельним об’єктом, опіки, електричні удари 

та електрошоки, вибухи ліній постачання палива та ін., нещасні випадки 

через рух транспортного засобу.  

Лекція. 5 години. «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека 

експлуатації». 

Практичне заняття. 4 години.  «Оцінка надійності конструкцій за 

зовнішніми ознаками». 
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                                    САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

     Питання, які пропонуються студентам для самостійного вивчення.  

 4 семестр. Архітектурно-конструктивні елементи фасаду цивільних 

будівель. Конструктивні рішення будівельних конструкцій. Конструкції та 

конструктивні елементи каркаса промислових будівель. 

 5 семестр. Технічна експлуатація будівельних конструкцій та 

приміщень. Методи і засоби контролю стану будівельних конструкцій. 

Семестр 4 

Орієнтована тематика рефератів (орієнтований перелік питань) 

1. Основи  проектування  промислових  будівель.(Основні  вимоги  до 

сучасних промислових будівель. Об’ємно-планувальні рішення промислових 

будівель. Типи багатоповерхових промислових будівель. Осередкові та 

зальні промислові будівлі. Уніфіковані параметри одноповерхових 

виробничих будівель). 



2. Поняття про громадські будівлі та їхня класифікація. (Типологія  

та класифікація громадських будівель. Основні вимоги до будівель. Основні 

положення модульної системи. Конструктивні схеми безкаркасних, 

каркасних будівель та будівель зі змішаним каркасом. Модульна система 

координації розмірів). 

3. Каркаси  одноповерхових  виробничих  будівель. (Елементи каркаса  

одноповерхових виробничих будівель. Залізобетонні колони основного й 

станового каркасів. Принципи закладання фундаменту під колони, головні 

вимоги до нього). 

4. Будівлі   та   споруди. (Загальні  відомості  про  будівлі  та  споруди.  

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення житлових будівель. Основи 

та фундаменти будівель. Інженерне обладнання будівель). 

5. Одноповерхова виробнича будівля. (Крок,    прогін    та    висота     у 

одноповерховій будівлі. Уніфіковані габаритні схеми та секції. Під’ємно-

транспортне обладнання, його вплив на конструкції промислових будівель. 

Прив’язування конструкцій до розбивних осей. Ліхтарі, їхнє призначення, 

класифікація та типи). 

6. Промислові    будівлі.  (Огляд    типології    промислових    будівель, 

призначених для розміщення промислових виробництв та тих, що 

забезпечують необхідні умови для праці людей й експлуатації 

технологічного обладнання. Технології будівництва швидкозвідних 

промислових будівель). 

8.  Виробничі будівлі. (Переваги та класифікація одноповерхових 

виробничих будівель за об’ємно-планувальними ознаками. Використання 

павільйонного типу одноповерхових виробничих конструкцій, регулювання 

їхнього мікроклімату, геометричні параметри та конструктивні схеми). 

9.  Архітектура промислових будівель. (Розробка об’ємно-

планувального та конструктивного рішення виробничої будівлі). 

10.  Огороджуючи конструкції покриттів виробничих будівель. 

(Покриття виробничих будівель. План та основні деталі плоских й скатних 

покрівель. Основні види плит покриття. Надбудови, розміщенні на покритті 

уздовж прогону. Установка світлоаераційних ліхтарів. Основні види підлог 

виробничих будівель).   

Семестр 5 

 Розрахункова робота «Визначення фізичного зносу житлових 

будинків». 

     Програму розробив: 

     проф. кафедри ОП та НС                                                  /О.М. Древаль/ 


