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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

        Ресурс годин на вивчення дисципліни «Технічна діагностика інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої експлуатації» згідно з чинним РНП,  розподіл по 

семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Технічна діагностика 

інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації» 

 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 1 Семестр ___ 

Денна 

форма 

навчан

ня 

(ДФН) 

Заочна 

(дистан

ційна) 

форма 

навчанн

я) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчан

ня 

(ДФН) 

Заочна 

(дистан

ційна) 

форма 

навчан

ня) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчан

ня 

(ДФН) 

Заочна 

(дистан

ційна) 

форма 

навчан

ня) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   5 5 5 5   

Кількість модулів 1 1 1 1   

Загальний обсяг часу, год 150 150 150 150   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 54 18 54 18   

лекційні заняття 18 4 18 4   

семінарські заняття       

практичні заняття        

лабораторні заняття 36 4 36 4   

Самостійна робота, год, у т.ч. 96 142 96 142   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- 36 - 36   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

18 32 18 32   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

30 30 30 30   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

18 - 18 -   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

18 32 18 32   

підготовка до екзамену 

 

12 12 12 12   

Форма семестрового контролю  Екзамен Екзамен  

 

 



2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

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  інженерних споруд,  будівельних конструкцій,  обладнання та 

інженерних   мереж,  їх  значна  зношеність  у наслідок  закінчення нормативного  строку  

експлуатації  - нормативного    ресурсу).  

Таким чином, питання забезпечення експлуатаційної надійності інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої експлуатації постає однією із основних задач, 

розв’язання якої неможливе без застосування сучасних методів та засобів технічної 

діагностики і неруйнівного контролю. 

        Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенції щодо сучасних методів і 

засобів технічної діагностики інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої 

експлуатації. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- базові нормативні документи систем контролю якості в галузі експлуатації інженерних 

споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації; 

- основні види дефектів і ознаки аварійного стану інженерних споруд та будівельних 

конструкцій довготривалої експлуатації; 

- методи і засоби технічної діагностики та неруйнівного контролю інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої експлуатації; 

- методи оцінки фактичного технічного стану та прогнозування залишкового ресурсу систем 

діагностики інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації; 

Повинен вміти: 

 - вибирати прилади та обладнання неруйнівного контролю якості будівельних матеріалів і 

конструкцій; 

- проводити технічне обстеження інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації і обробляти експериментальні дані з використанням 

обчислювальної техніки; 

- проводити оцінку стану інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої 

експлуатації. 

          Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів, 

компетентностей передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

           загальних:  
- здатність до оптимального вибору та ефективного використання засобів дослідницької 

діяльності; 

- здатність використовувати сучасні інформативні технології в інженерній механіці; 

- здатність використовувати сучасні методики обробки результатів наукових досліджень; 

- здатність проводити аналіз результатів наукових досліджень; 

фахових:  

- здатність оцінювати технічний стан об’єкта на базі його діагностичних параметрів; 

- здатність розробляти програми робіт з технічного діагностування об’єктів; 

- мати уявлення про фізико-механічні характеристики конструкцій; 

- здатність обґрунтовувати вибір методів та засобів контролю фізико-механічних 

характеристик конструкцій; 

- здатність обґрунтовувати вибір методів та засобів виявлення та визначення місць локалізації 

несправностей та дефектів; 

- мати практичні навики застосування основних методів та технічних засобів неруйнівного 

контролю; 

- мати навики у постановці експерименту в процесі технічного діагностування; 

- здатність коректно опрацьовувати результати експериментальних досліджень. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 



1. Здатність застосовувати методи та засоби технічної діагностики інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої експлуатації. 

2. Уміння приймати технічно та економічно обґрунтовані рішення за результатами 

проведеного технічного діагностування інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Тематичний план лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни «Технічна діагностика інженерних 

споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації»  характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз- 

діл 
ДФН ЗФН 

М 1 Технічна діагностика інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої 

експлуатації 

18 4   

ЗМ1 Основні види та причини відмов інженерних 

споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації 

8 2   

Т 1.1 Вступ. Цілі і задачі оцінки технічного стану 

інженерних споруд та будівельних конструкцій 

неруйнівними методами. Причини аварій технічних 

систем. Дефекти технічних систем. 

2  1 2.1, 2.2 

 

Т 1.2  Фактори, які впливають на якість будівництва. 

Причини аварій металевих, залізобетонних і 

кам’яних конструкцій.   

4  2 1.1, 1.3 

Т 1.3  Основні види та причини відмов лінійної частини 

трубопроводів; компресорних і насосних станцій; 

сталевих резервуарів; бурових веж. 

2  1 2.3-2.6 

ЗМ2 Засоби та технології технічної діагностики 

інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації 

10 2   

Т 2.1 Засоби та технології технічної діагностики  

промислових та цивільних будівель та споруд 

4  2 5.3, 5.4, 

5.8, 5.11, 

5.12 

Т 2.2 Засоби та технології технічної діагностики  

градирень та димових труб 

2  2 3.1,3.3, 

3.5, 

4.1, 4.2 

Т 2.3 Засоби та технології технічної діагностики лінійної 

частини трубопроводів  

2  2 5.1, 

5.2, 5.3 

Т 2.4 Засоби та технології технічної діагностики 

компресорних і насосних станцій; сталевих 

резервуарів; бурових веж 

2  2 

 

3 

5.4, 5.5 

 

10 

 

Всього:               
   Модуль 1 – змістових модулів - 2. 

   

 

 

 

 



3.2 Теми лабораторних занять 

 

    Теми лабораторних занять дисципліни «Технічна діагностика інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої експлуатації» наведено у таблиці 3. 

 

     Таблиця 3 – Теми лабораторних  занять 

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ ДФН ЗФН 

М 1 
Технічна діагностика інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої 

експлуатації 

36 4 

  

Л 1.1 

Вступне заняття. Інструктаж з техніки безпеки. 

Ознайомлення з лабораторією засобів 

неруйнівного контролю та технічної діагностики 

2  1л Л. 1 

Л 1.2 

Вивчення технології  проведення візуального і 

інструментального контролю елементів 

інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації 

2  1л Л. 2 

Л 1.3 

Вивчення технології проведення 

радіографічного контролю елементів 

інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації  і набуття 

практичних  навичок опрацювання 

радіографічних плівок 

2  1л Л. 3 

Л 1.4 

Вивчення технології і засобів контролю 

проникаючими речовинами елементів 

інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації 

4  1л Л. 4 

Л 1.5 

Вивчення технології проведення 

магнітопорошкової дефектоскопії елементів 

інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації 

2  1л Л. 5 

Л 1.6 

Набуття практичних навичок ультразвукової 

товщинометрії і дефектоскопії елементів 

інженерних споруд та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації 

4  1л Л. 6 

Л 1.7 

Вивчення технології проведення неруйнівного 

контролю товщини захисних покриттів 

елементів інженерних споруд та будівельних 

конструкцій довготривалої експлуатації 

2  1л Л. 7 

Л 1.8 

Вивчення методів і засобів  контролю фізико-

механічних характеристик матеріалу елементів 

металоконструкцій будівель та інженерних 

споруд 

2  1л Л. 8 

Л 1.9 

Визначення методики і технічних засобів 

визначення фактичного положення і стану 

підземних інженерних комунікацій 

4  1л Л. 9 

 



 

Продовження таблиці 3 

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем лабораторних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

Л 1.10 
Вивчення методик контролю герметичності 

трубопроводів 
2  1л Л. 10 

Л 1.11 

Вивчення методики вібродіагностичних 

досліджень коливань трубопроводу і 

технологічного апарату з використанням 

аналізатора  спектра вібрації 795M 

2  1л Л. 11 

Л 1.12 

Ознайомлення з методикою тепловізійного 

діагностування інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої 

експлуатації 

2  1л Л. 12 

Л 1.13 

Вивчення методики оцінки фактичного 

технічного стану за результатами неруйнівного 

контролю ділянок трубопроводу з корозійними  

пошкодженнями 

2  1л Л. 13 

Л 1.14 

Вивчення методики визначення залишкового 

ресурсу трубопроводу за результатами 

контролю стану захисного покриття 

4  1л Л. 14 

 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

М 1 Технічна діагностика інженерних споруд 

та будівельних конструкцій 

довготривалої експлуатації 

30   

ЗМ1 Основні види та причини відмов 

інженерних споруд та будівельних 

конструкцій довготривалої експлуатації 

 

15 

  

Т 1.1 Нормативні документи з питань обстежень, 

паспортизації, безпечної та надійної 

експлуатації виробничих будівель і споруд.  

Основні види технічного діагностування та 

їх особливості. Методи технічного 

діагностування. 

 

 

7 

4, 5, 6 

 

 

 

3 

НД 

 

 

 

1.3. 1.4 

Т 1.3 Основні види та причини відмов 

нафтогазового обладнання 

8 3 2.1-2.5 

 

 



Продовження таблиці 4 

 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

ЗМ2 Засоби та технології технічної 

діагностики інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої 

експлуатації 

15 

  

Т 2.1, Т 2.2 Неруйнівні методи контролю якості 

залізобетонних конструкцій 

10 

 

1 

2 

8.1-8.5 

1.3, 1.4 

Т 2.3 Методи та засоби діагностики 

протикорозійного стану трубопроводів 

5 1 6.1-6.3 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

1. Карпаш О. М. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання: навч. посіб. 

/О. М. Карпаш, М. П. Возняк, В. М. Василюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 341 с.  

2.  Гладишев, Д. Г. Дослідження технічного стану будівель, споруд та їхніх елементів: 

монографія / Д. Г. Гладишев, Г. М. Гладишев. – Л. : Львів. політехніка, 2012. – 304 с.  

3. Карпаш, О. М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання : навч. посіб. 

/ О. М. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 272 с.  

 

4.2  Додаткова література 

 

4. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та 

оцінки їх технічного стану.   

5. ДБН В.2.3-6:2009 Мости та труби. Обстеження і випробування. 

6. ДСТУ-Н Б В.2.6–2015 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і 

споруд, що знаходяться в експлуатації. 

 

4.3 Література та методичне забезпечення  практичних занять  

 

1л. Рибіцький І.В., Яворський А.В. Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних 

конструкцій довготривалої експлуатації: лабораторний практикум. 

 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 

двома змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 

передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  

оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

 

 



Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Технічна діагностика інженерних споруд та будівельних конструкцій довготривалої 

експлуатації» 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  25 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з  

лабораторних робіт (13×5, крім Л 1.1) 

65 

      Усього 100 

              

          Остаточне оцінювання екзамену з дисципліни проводиться відповідно до вимог чинного 

Положення «Про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та 

визначення рейтингу студентів». 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

  


