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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Відновлення техногенно напружених 

територій, вибіркова 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Викладач Щербина Лариса Володимирівна к.т.н., доц., 

кафедри БВУП 

Контактна інформація викладача Тел. кафедри +380(61)2709507; 

bud.zntu@gmail.com 

Час і місце проведення навчальної 

дисципліни 

Згідно розкладу 

Обсяг дисципліни Кількість годин - 120, кредитів – 4, розподіл 

годин (лекції – 30год., практичні – 14год.., 

самостійна робота – 76год.), вид контролю – 

екзамен 

Консультації Згідно з графіком консультацій 

2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Інженерні вишукування, основи механіки грунту, основи та фундаменти, дипломування, сучасні 

методи проектування будівель та споруд 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Вивчення проблем відновлення техногенно напружених територій дозволить підготувати 

спеціалістів, які здатні вирішувати питання розвитку територій з урахуванням її геоекологічної 

та фізико-геологічної діагностики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 

загальні компетентності : 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК03. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК06. Прагнення до збереження довкілля, територій та навколишнього середовища. 

фахові компетентності : 
СК01. Здатність інтегрувати спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та 

цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів у сфері 

архітектури та будівництва, для вирішення складних інженерних задач промислового та цивільного 

будівництва. 
СК02. Здатність розробляти та реалізовувати проекти в галузі будівництва та цивільної інженерії 

СК04. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та розрахунки при 

розв’язанні задач в галузі будівництва та цивільної інженерії. 
СК05. Здатність будувати та досліджувати моделі ситуацій, об’єктів та процесів будівництва та 

цивільної інженерії. 

СК07. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументації до 

фахівців і нефахівців будівельної галузі. 
СК08. Здатність інтегрувати знання з інших галузей для розв’язання складних задач у широких 

або мультидисциплінарних контекстах. 

СК09. Здатність вирішувати завдання з прийняття архітектурно-планувальних та конструктивних 
рішень в процесі проектування енергоефективних будівель та споруд з урахуванням впливу 

функціонально-технологічних процесів та природно-кліматичних умов, інших несприятливих дій і 

створення оптимального комфорту для людей та технологічного процесу. 
СК10. Здатність обирати сучасні технології і методи виконання процесу будівельного 

виробництва для реалізації проектів зведення спеціальних будівель та споруд. 

Очікувані результати навчання з дисципліни: 
РН01. Проектувати будівлі і споруди промислового та цивільного призначення, в тому числі з 

використанням програмних систем комп’ютерного проектування, з метою забезпечення їх надійності та 

довговічності, прийняття раціональних проектних та технічних рішень, техніко-економічного 
обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта будівництва, визначення оптимального режиму його 

функціонування та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження. 

РН02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 



здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії 

для розв'язування складних задач професійної діяльності. 

РН03. Проводити технічну експертизу проектів об’єктів будівництва та цивільної інженерії 
(відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проектів і технічної документації, 

завданням на проектування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у 

сфері архітектури та будівництва. 
РН04. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та 

цивільної інженерії.  

РН05. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення 

професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва.  
РН07. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні 

досліджень та у виробничій діяльності. 

РН09. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного 
виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу 

будівельної організації. 

РН10. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних 
та інші джерела, аналізувати і оцінювати її. 

РН11. Дотримуватись норм академічної доброчесності, знати основні правові норми щодо захисту 

інтелектуальної власності, комерціалізації результатів науково-дослідної, винахідницької та проектної 

діяльності. 
РН12. Здатність розв’язувати проблеми будівництва та цивільної інженерії у нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної відповідальності. 
РН13. Здатність проектувати та проводити порівняльну оцінку енергоефективних будівель та 

споруд, їх огороджувальних конструкцій. 

РН14. Здатність реалізовувати проекти зведення спеціальних будівель та споруд, керуючись 

нормативними матеріалами, враховуючи архітектурно-планувальну і конструктивну частину проекту, 
базу будівельної організації та складні будівельні процеси. 

4. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Надання студентам теоретичних та методологічних основ, щодо проектування забудови 

територій з урахуванням її геоекологічної та фізико-геологічної діагностики. 

5.  Завдання вивчення дисципліни 

- здобуття теоретичних знань, щодо аналізу несприятливих фізико-геологічних процесів та 

екологічних ризиків і небезпечних природних явищ; 

- здобуття теоретичних знань, щодо геоекологічної діагностики територій; 

- оволодіння навичками моделювання закономірностей формування та розвитку небезпечних 

геологічних процесів. 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Курс навчальної дисципліни складається з лекцій, практичних, самостійної робіт, контрольних 

робіт. При викладанні дисципліни в аудиторії лектор викладає загальні теорії, методи, а згодом 

розглядає застосування викладених результатів при аналізі випадків для конкретних випадків. 

Практичні методи застосовуються при проведенні практичних  занять в аудиторії: студенти 

виконують знайомляться з розрахунковим апаратом, розглядають рішення до завдань під 

керівництвом викладача. Крім того, студенти конкретну практичну роботу за межами аудиторії. 

По практичним роботам проводиться перевірка, яка складається зі співбесіди з викладачем, а 

також у самостійному розв’язанні аналогічних задач.  

 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

тижня 
Назва теми 

Форми організації   

         навчання 
 

Кількість годин 

Модуль 1. Аналіз техногенних та екологічних ризиків при забудові 

1 Тема 1. Техногенні навантаження та лекції / практичні 4 / 1 



впливи на території забудови. 

 

заняття 

2 Тема 2. Проблеми розвитку територій 

забудови 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

Модуль 2. Аналіз несприятливих фізико-геологічних процесів 

3 Тема 3. Еолові процеси лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

4 Тема 4. Явища які пов’язані з діяльністю 

поверхневих вод 

 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

5 Тема 5. Явища які пов’язані з діяльністю 

підземних вод 

 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

6 Тема 6. Явища які пов’язані з діяльністю 

поверхневих  і підземних вод 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

7 Тема 7. Явища які пов’язані з діяльністю 

поверхневих  і підземних вод на схилах 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

8 Тема 8. Явища які пов’язані з 

промерзанням і віддаюванням порід та їх 

сейсмічністю 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

9 Тема 9. Явища які пов’язані з 

будівництвом споруд 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

Модуль 3. Моделювання закономірностей формування та розвитку небезпечних 

геологічних процесів. 

10 Тема 10. Методичне забезпечення 

прогнозування розвитку небезпечних 

геологічних процесів 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 2 

11 Тема 11. Критерії оцінки техногенного 

навантаження на території забудови 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

12 Тема 12. Критерії геоекологічної 

діагностики території 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

Модуль 4. Економічний аспект відновлення техногенно напружених територій 

13 Тема 13. Економічна оцінка збитку від 

відмов конструкцій в результаті 

негативних впливів навколишнього 

середовища 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 

14 Тема 11. Система науково-технічного 

супроводу об’єктів на техногенно 

напружених територіях 

лекції / практичні 

заняття 

2 / 1 



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виконання самостійних робіт по практичним заняттям. 70 

2 Підготовка до аудиторних занять 10 

3 Підготовка до екзамену 10 

 Разом 90 

1. Система та критерії оцінювання курсу 

Розподіл балів, які отримують студенти, при вивченні матеріалу 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

КР Екзамен 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

ЗМ 1 

ЗМ 2 

ЗМ 3 

ЗМ 4 

ЗМ 5 

ЗМ 6 100 

20 20 20 20 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 
для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
 

2. Політика курсу 

Політика щодо строків складання завдань. Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів). Перескладання тестів відбувається  на нижчу оцінку.  

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час написання модулів заборонені 

(в т. ч. із використанням мобільних телефонів). Мобільні пристрої можна використовувати 

лише під час підготовки практичних завдань на заняттях.  

Модуль – 20 балів.  КР  – 20 балів. Екзамен складається з питань теоретичного курсу. 

Підсумкова оцінка з дисципліни: дорівнює сумі балів всіх модулів, КР та екзамену.  

Порядок зарахування пропущених занять: пропущені лекційні або практичні заняття необхідно 

відпрацювати і захистити у встановленому порядку. 

Захист пропущених занять відбувається відповідно до графіку консультацій викладача.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 



результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

 

 


