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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1.1 Мета викладання дисципліни, її спрямування. 



Ознайомити здобувачів освіти з основними методами розрахунку елементів конструкцій 

будинків і споруд, їх роботою в процесі монтажу та експлуатації. 

 

1.2. Завдання навчальної дисципліни.  
При вивченні дисципліни здобувачі освіти повинні ґрунтовно оволодіти знаннями про 

фізико-механічні властивості металу, деревини, каменю, розчину, бетону, арматури, 

залізобетону, ґрунтів, ознайомитись з галузями раціонального використання різних матеріалів 

та основами проектування конструкцій із металу, залізобетону, каменю, дерева, проектуванням 

фундаментів, набути необхідних технічних знань в галузі сучасних технологій і їх застосування 

на виробництві.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основні фізико-механічні властивості будівельних матеріалів; 

- методи розрахунку будівельних конструкцій та основ; 

- види напружено-деформованого стану елементів; 

- види з’єднань будівельних конструкцій; 

- основи механіки ґрунтів; 

- види фундаментів неглибокого закладання; 

- типи балок і балкових кліток та їх вузлові поєднання; 

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- виконувати класифікацію конструктивної схеми об’єкта будівництва; 

- визначати діючі навантаження на будівельні конструкції та обчислювати розрахункові 

зусилля; 

- визначати на підставі довідкових даних фізико-механічні властивості будівельних 

матеріалів; 

- виконувати розрахунки металевих і залізобетонних конструктивних елементів; 

- розраховувати болтові та зварні з’єднання будівельних конструкцій; 

- визначати прості типи фундаментів та виконувати їх розрахунки для нескладних 

геологічних умов; 

- виконувати розрахунки і конструювання балок і балкових конструкцій та вузлів 

поєднання балок. 

Програма вивчення курсу передбачає наступні основні види занять: лекції, практичні 

заняття, самостійна робота здобувачів освіти. Запорукою успішного засвоєння матеріалу 

здобувачем освіти є аудиторна робота під керівництвом викладача, при цьому необхідно 

дотримуватись правила: переходити до вивчення нового матеріалу,тільки після засвоєння 

попереднього. Це можливо лише при зацікавленні здобувача освіти в отриманні знань. Для 

отримання ґрунтовних знань з курсу “Основи розрахунку будівельних конструкцій” 

обов’язковою умовою є самостійна робота здобувачів освіти. Вона виконується в межах часу, 

визначеного навчальною програмою, з використанням додаткової періодичної літератури та 

консультацій викладача. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Основи розрахунку будівельних конструкцій 

Розробник(и) Пігулко Наталія Захарівна, викладач першої категорії 

E-mail: pigulkon@gmail.com 

 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

Для нормативного терміну навчання - 16+18 тижнів протягом 

(5-6)-го семестру. 

mailto:pigulkon@gmail.com


Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 8 кредитів ЄКТС, 

240 годин, з яких 136 годин становить контактна робота з 

викладачем (84 годин лекцій, 52 години практичних занять), 

104 години становить самостійна робота. 

Форма контролю –  екзамен 

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми 

навчання – 4 год. у 5-му і 4год. у 6 -му семестрі. 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – передбачено. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

 

2.1. Вказівки щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти. 

 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи здобувачів освіти (відповідно до 

навчального плану самостійна робота складає 104 год. для денної форми навчання. Самостійна 

робота здійснюється з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, підготовки до 

майбутніх занять та контрольних заходів; вивчення здобувачами освіти теоретичних основ 

матеріалознавства за рекомендованою літературою та виконання практичних робіт під час 

заліково-екзаменаційної сесії під керівництвом викладача. 

Зміст самостійної роботи здобувача освіти визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, відповідним методичним матеріалом, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота здобувача освіти з даної навчальної дисципліни забезпечується 

відповідними інформаційно-методичними засобами (підручниками, навчально-методичними 

посібниками, конспектами лекцій, та виконання окремих завдань), передбаченими робочою 

програмою навчальної дисципліни. Крім того, для якісної організації самостійної роботи 

здобувача освіти існує відповідна наукова і періодична література. 

Самостійна робота здобувача освіти з вивчення навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може проходити в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних кабінетах тощо. 

Відповідальність за якість самостійної роботи безпосередньо несе здобувач освіти. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА  1.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

1. Загальні відомості про навчальну дисципліну. Загальні відомості про будівельні 

конструкції. Джерело [ Конспект лекцій], [1, с.4] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Мета та завдання вивчення дисципліни. 

2. Структура навчальної дисципліни. 

3. Загальні відомості про будівельні конструкції. 

 

2. Навантаження та впливи. Джерело [ Конспект лекцій], [1, с.11] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Класифікація навантажень і впливів. 

2. Характеристичні та розрахункові навантаження. 

3. Коефіцієнти надійності за навантаженням. 

4. Сполучення навантажень 

 

3. Загальні відомості про розрахунок будівельних конструкцій. Джерело [Конспект 

лекцій], [ст. 8] 

 

Питання для самоконтролю 



1. Геометричні характеристики перерізів. 

2. Нормативні та розрахункові опори матеріалів. 

3. Характеристика методу розрахунку будівельних конструкцій за допустимими 

напруженнями. 

4. Характеристика груп граничних станів. 

 

4. Суть розрахунку конструкцій за граничними станами. Джерело [Конспект лекцій], 

[ст. 9] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розрахунок конструкцій за граничними станами першої групи. 

2. Розрахунок конструкцій за граничними станами другої групи. 

 

ТЕМА 2. КОНСТРУКЦІЇ  З ДЕРЕВА І ПЛАСТМАС  

 

5. Деревина, як конструкційний будівельний матеріал. Джерело [2], [ст. 5-13] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні відомості. 

2. Будова деревини. 

3. Сортамент деревини. 

4. Властивості деревини. 

5. Вплив різних факторів на фізико-механічні властивості 

деревини. 

6. Захисна обробка і конструктивні заходи захисту деревини від гниття та вогню. 

 

6. Конструкції з використанням пластмас. Джерело [2], [ст. 13-19] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Будівельні пластмаси. 

2. Панелі настилів з використанням пластмас. 

3. Пластмасові конструкції. 

 

7. Основи розрахунку дерев'яних конструкцій. Джерело [2], [ст. 19-25] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Основні положення розрахунку дерев'яних конструкцій. 

2. Розрахунок елементів на центральний розтяг та центральний стиск. 

3. Розрахунок на зім'яття і сколювання. 

 

8. Розрахунок елементів на згин, позацентровий розтяг і стиск. Джерело [2], [ст. 25-29] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розрахунок елементів дерев’яних конструкцій на згин. 

2. Розрахунок позацентрово-стиснених і позацентрово-розтягнутих елементів. 

 

9. З’єднання дерев’яних елементів конструкцій. Джерело [2], [ст. 29-47] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Види з’єднань. 

2. Розрахунок з’єднань на врубах, нагельні з’єднання, з’єднання на клею. 

 

10. Складені дерев’яні балки та огороджуючі конструкції. Джерело [2], [ст. 47-54] 

 



Питання для самоконтролю 

1. Класифікація і характеристика. 

2. Дерев'яні клеєні балки. 

3. Клеєні балки армовані стальними стрижнями. 

4. Фанерні клеєні балки. 

5. Балки із брусків на пластинчастих нагелях і вклеєних стрижнях. 

6. Дерев'яні настили покрить, перекриттів і обшивки стін. 

 

 11. Розрахунок елементів дерев'яної покрівлі. Джерело [2], [ст. 54-61] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Види покриттів. 

2. Розрахунок обрешітки. 

3. Розрахунок крокв. 

4. Розрахунок прогонів. 

 

ТЕМА 3. МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ  

 

12. Загальні відомості про металеві конструкції. Джерело [1], [ст. 17-20] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розвиток металевих конструкцій. 

2. Переваги і недоліки металевих конструкцій. 

3. Механічні властивості та фізичні характеристики сталі та алюмінієвих сплавів. 

 

     13. Будівельні сталі. Джерело [1], [ст. 20-23] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Структура сталі. 

2. Хімічний склад маловуглицевих сталей. 

3. Легування сталей. 

4. Термічна обробка сталей. 

5. Маркування будівельних сталей. 

 

     14. Особливості роботи металевих конструкцій. Джерело [1], [ст. 23-26] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Алюмінієві сплави. 

2. Корозія металевих конструкцій. 

3. Робота металу за дії статичного навантаження. 

4. Крихке руйнування металу. 

5. Сортамент стальних і алюмінієвих профілів. 

 

15. Розрахунок центрально-навантажених елементів. Джерело [1], [ст. 26-31] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розрахунок центрально-розтягнутих елементів. 

2. Розрахунок центрально-стиснутих елементів. 

 

16-17. Розрахунок згинальних елементів. Джерело [1], [ст. 31-38] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розрахунок згинальних елементів на міцність. 

2. Розрахунок згинальних елементів на стійкість. 



3. Розрахунок згинальних елементів за деформаціями. 

 

18. Загальні відомості про з’єднання металевих конструкцій. Джерело [1], [ст. 38-41] 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Загальна характеристика з’єднань елементів металевих конструкцій. 

2. Види зварювання. 

3. Зварні шви. 

4. Види зварних з’єднань. 

 

 19. Розрахунок зварних з’єднань. Джерело [1], [ст. 41-47] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розрахунок стикових зварних  з’єднань. 

2. Розрахунок кутових зварних  з’єднань. 

3. Конструктивні вимоги до зварних з’єднань. 

 

20. Розрахунок болтових з’єднань. Джерело [1], [ст. 47-50] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальна характеристика болтових з’єднань. 

2. Розрахунок з’єднань на звичайних болтах. 

3. Розрахунок з’єднань на високоміцних болтах. 

4. Конструктивні вимоги до болтових з’єднань. 

 

21. Конструкції балкових кліток. Джерело [1], [ст. 50-55] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальна характеристика балок. 

2. Типи балок. 

3. Компоновка балкових кліток. 

4. Розрахунок плоского стального настилу. 

 

22. Розрахунок прокатних балок. Джерело [1], [ст. 55-58] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні положення розрахунку прокатних балок. 

2. Розрахунок прокатних балок. 

3. Підбір поперечного перерізу балки. 

4. Перевірка міцності, загальної стійкості, жорсткості (прогинів) прокатної балки. 

 

23. Загальні відомості про балки складеного перерізу. Джерело [1], [ст. 58-68] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні відомості, область застосування. 

2. Оптимальна висота. 

3. Найменша висота. 

 

№ 24-25. Підбір поперечного перерізу зварної балки. Джерело [1], [ст. 58-68] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Алгоритм проведення підбору поперечного перерізу балки. 

2. Перевірка міцності балки за нормальними, дотичними напруженнями. 



3. Перевірка загальної стійкості балки. 

4. Перевірка місцевої стійкості балки. 

5. Поперечні ребра жорсткості. 

6. Опорні ребра. 

7. Визначення прогину балки. 

 

ТЕМА 4. КАМ'ЯНІ ТА АРМОКАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ 

 

26. Матеріали для кам’яних та армокам’яних конструкцій, напружений стан.  
Джерело [2], [ст. 61-63] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Кам’яні матеріали та вироби. 

2. Будівельні розчини. 

3. Арматура. 

4. Напружений стан каменю і розчину при стисканні складки. 

5. Мета та види армування кладок. 

 

№ 27. Стадії роботи кладки при стисканні. Міцність кладки. Джерело [2], [ст. 63-66] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Стадії роботи кам’яної кладки при стисканні. 

2. Основні фактори,що впливають на міцність кладки. 

3. Міцність кладки при центральному стисканні, розтягуванні, зрізанні. 

4. Деформаційні характеристики кладки. 

5. Характеристичні та розрахункові опори кладок. 

 

28. Розрахунок центрально-стиснених елементів кам’яних конструкцій. 

Джерело [2], [ст. 66-69] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розрахунок за несучою здатністю. 

2. Розрахунок міцності кладки на місцеве стискання (зминання). 

 

29. Розрахунок позацентрово-стиснених елементів кам’яних конструкцій. Розрахунок 

на згин, зріз, розтяг. Джерело [2], [ст. 69-71] 

 

Питання для самоконтролю 

1.  Розрахунок за несучою здатністю. 

2. Розрахунок кам’яних конструкцій, що працюють на згин, зріз, розтяг. 

 

30. Розрахунок кам’яних конструкцій із поперечним армуванням. Джерело [2], [ст. 71-

73] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Конструктивні особливості армокам’яних елементів з сітчастим армуванням. 

2. Розрахунок елементів армокам’яних конструкцій із сітковим армуванням при 

центральному і позацентровому стисненні. 

 

31.  Розрахунок  кам’яних  конструкцій із  поздовжнім армуванням. Джерело [2], [ст. 73-

75] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Конструктивні особливості армокам’яних елементів з поздовжнім армуванням. 



2. Розрахунок кам'яних конструкцій з поздовжнім армуванням, при центральному і 

позацентровому стисненні. 

 

ТЕМА 5. ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ 
 

32. Загальні відомості. Основні характеристики матеріалів. Джерело [3], [ст. 5-9] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Історія розвитку залізобетонних конструкцій. 

2. Бетон і його властивості. 

3. Міцносні й деформативні характеристики бетонів. 

4. Арматура та її основні властивості. 

5. Застосування арматури в конструкціях. 

6. Залізобетон і його різновиди. 

7. Зчеплення арматури з бетоном. 

 

33. Теоретичні основи розрахунку залізобетонних конструкцій. Джерело [3], [ст. 9-17] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Стадії напружено-деформованого стану зігнутих елементів. 

2. Нормативні та розрахункові опори бетону та арматури. 

3. Існуючі методи розрахунку залізобетонних конструкцій. 

4. Метод розрахунку по граничним станам. 

 

34. Розрахунок елементів, що згинаються за нормальними перерізами. Джерело [3], [ст. 

17-25] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні відомості про елементи, що згинаються. 

2. Розрахунок міцності за нормальними перерізами. 

3. Розрахунок елементів прямокутного профілю. 

4. Розрахунок елементів таврового профілю. 

 

35. Розрахунок елементів, що згинаються за похилими перерізами. Джерело [3], [ст. 25-

30] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Можливі випадки руйнування похилого перерізу. 

2. Розрахунок елементів на дію поперечної сили по похилій тріщині. 

3. Розрахунок на дію згинального моменту. 

4. Міцність похилої стиснутої смуги. 

 

36. Розрахунок елементів за утворенням, розкриттям тріщин та за деформаціями. 

Джерело [3], [ст. 30-39] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Тріщиноутворення та методика визначення ширини розкриття тріщин. 

2. Визначення прогинів залізобетонних елементів, що згинаються. 

 

37. Розрахунок стиснених елементів. Джерело [3], [ст. 39-44] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні положення. 

2. Розрахунок умовно центрально-стиснутих елементів. 



3. Розрахунок позацентрово-стиснутих елементів прямокутного перерізу. 

 

38. Основні вимоги до конструювання залізобетонних елементів. Джерело [3], [ст. 44-46] 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Загальні вимоги до габаритних розмірів конструкцій, товщини захисного шару бетону, 

довжини анкетування арматури, відстані між стержнями, вимоги до встановлення 

поперечної арматури, армування стиснутих елементів, вимоги до з'єднання арматури. 

2. Забезпечення проектного розміщення арматури. 

 

39. Розрахунок плит перекриття. Джерело [3], [ст. 46-50] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні відомості про перекриття. 

2. Балкові ребристі перекриття. 

3. Розрахунок і армування монолітної плити. 

4. Розрахунок і армування багатопустотної плити перекриття. 

 

40-41. Розрахунок збірного нерозрізного ригеля. Джерело [3], [ст. 50-55] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні положення. 

2. Побудова епюри моментів. 

3. Розрахунок і армування ригеля. 

4. Побудова епюри матеріалів. 

 

42-43. Розрахунок колон. Джерело [3], [ст. 55-61] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні положення. 

2. Збір навантажень. 

3. Розрахунок стрижня колони. 

4. Армування колони. 

5. Розрахунок консолі. 

6. Розрахунок стику між колонами. 

 

ТЕМА 12. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ 

 

44. Загальні відомості про основи та фундаменти. Джерело [4], [ст. 5-12] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні положення. 

2. Основні поняття та визначення. 

3. Фізичні характеристики  ґрунтів. 

4. Міцнісні характеристики ґрунту. 

5. Напруження в ґрунті від дії рівномірно розподіленого навантаження. 

6. Розподіл тиску під підошвою фундаментів. 

 

45. Загальні відомості про конструкції та розрахунок фундаментів. Джерело [4], [ст. 12-

22] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Конструкції фундаментів неглибокого залягання. 



2. Глибина закладення фундаментів. 

3. Послідовність проектування фундаментів мілкого закладення. 

4. Визначення розмірів підошви фундаментів. 

 

 46. Розрахунок залізобетонних фундаментів під колону. Джерело [4], [ст. 12-22] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Загальні положення. 

2. Конструювання тіла фундаментів. 

3. Визначення розрахункових зусиль. 

4. Визначення необхідної кількості арматури. 

5. Армування фундаментів. 

 

ТЕМА 7. ПІДСИЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ РЕМОНТІ І 

РЕКОНСТРУКЦІЇ 
 

47. Підсилення елементів монолітних перекрить. Джерело [4], [ст. 22-30] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Підсилення балок перекриттів додатковими стяжними хомутами. 

2. Зміцнення балок перекриттів додатковими стрижнями. 

3. Створенням залізобетонних обойм та тристоронніх обгорток - “сорочок”. 

4. Підсилення перекриттів методом нарощування з утворенням монолітної бетонної плити. 

 

48. Підсилення елементів збірних перекрить. Джерело [4], [ст. 30-37] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Підсилення елементів металевими балками. 

2. Зміцнення елементів із використанням попередньо напруженої арматури. 

3. Підсилення за рахунок збільшення опорної частини конструкції. 

4. Зміцнення плит перекриття анкеруванням. 

5. Відновлення несучої здатності перекриттів. 

 

49. Підсилення колон і стін. Джерело [4], [ст. 37-43] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Підсилення залізобетонних і цегляних колон металевими обоймами. 

2. Метод зміцнення залізобетонних колон із використанням термонапруженої обойми. 

3. Зміцнення залізобетонних і цегляних колон монолітною залізобетонною обоймою. 

 

50. Підсилення фундаментів. Джерело [4], [ст. 43-57] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Причини необхідності підсилення та реконструкції фундаментів. 

2. Способи підсилення та реконструкції фундаментів. 

 

51. Покращення основ. Джерело [4], [ст. 57-58] 

 

Питання для самоконтролю 

1. Класифікація методів штучного покращення основ. 

2. Конструктивні методи покращення основ. 

3. Механічні методи покращення основ. 

4. Фізико-хімічні методи покращення основ. 

 



4.  ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

п/п 

 

 

Назва теми 

Кільк

ість 

годин 

на 

тему 

Кіль

кіст

ь 

годи

н на 

лекц

ію 

№ 

уроку 

 

 

Теми самостійної роботи 

Бібліог

рафія 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вступ. Основні 

положення 

12 6 1-6 

 

 

 

 

 Вступ. Основні положення 

проектування будівельних 

конструкцій 

Основи розрахунку 

будівельних конструкцій і 

основ 

Класифікація навантажень, 

що діють на конструкції 

будівель і споруд 

 

2 Конструкції з 

дерева і пластмас 

36 16 7-22 Загальні відомості про 

конструкції з дерева і 

пластмас 

Основи розрахунку 

будівельних конструкцій і 

основ 

З’єднання елементів 

дерев’яних конструкцій та 

пластмас 

Дерев’яні і пластмасові 

настили. Розрахунок 

дерев’яних настилів 

Дерев’яні балки і стійки. 

Розрахунок балок і стійок 

Конструкції дерев’яних 

ферм. Розрахунок дерев’яних 

ферм 

Будівельні пластмаси. 

Загальні відомості 

 

3 Металеві 

конструкції 

28 10 23-32 Основні властивості 

металевих конструкцій 

Основи розрахунку 

металевих конструкцій за 

методом граничних станів 

З’єднання металевих 

конструкцій 

Конструкції балкових кліток 

Центрово-стиснені колони та 

стояки 

Кроквяні ферми 

 

4 Кам’яні та 

армокам’яні 

конструкції 

36 16 33-48 Матеріали для кам’яних і 

армокам’яних конструкцій 

Механічні характеристики 

кам’яної кладки 

Міцність кладки при 

 



центральному стисканні 

Міцність кладки на 

розтягання та зрізання 

Деформаційні 

характеристики кладки 

Розрахунок міцності 

неармованих елементів 

кам’яних конструкцій 

Визначення несучої 

здатності неармованих 

елементів кам’яних 

конструкцій 

Армокам’яні конструкції та 

їхні елементи 

 Всього 5 семестр 112 48    

5 Залізобетонні 

конструкції 

50 20 49-68 Загальні відомості про 

залізобетон 

Основні фізико-механічні 

властивості бетонів 

Основні фізико-механічні 

властивості арматури 

Залізобетонні елементи, що 

згинаються 

Стиснуті залізобетонні 

елементи 

 

6 Основи і 

фундаменти 

42 16 69-84 Загальні положення 

проектування основ та 

фундаментів 

Розрахунок основ та 

фундаментів мілкого 

закладання 

Конструювання фундаментів 

мілкого закладання 

Палеві фундаменти 

Фундаменти глибокого 

закладання 

 

7 Підсилення 

елементів конструкцій 

при ремонті і 

реконструкції 

36 20 84-104 Зміцнення основ будівель і 

споруд 

Класифікація способів 

підсилення фундаментів 

Конструктивні рішення 

щодо підсилення несучих 

елементів покриття 

Конструктивні рішення 

щодо підсилення стін 

Конструктивні рішення 

щодо підсилення колони 

Підсилення балок і прогонів 

Конструктивні рішення 

щодо підсилення перекриття 

 

 Всього за 6 

семестр 

128 56    

   Всього  240 104    

 



5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Для закріплення практичних навиків здобувачі освіти виконують індивідуальні завдання: 

Індивідуальне заняття передбачене навчальним планом у вигляді курсового проекту на тему: 

“Збірне залізобетонне перекриття”. 

На виконання КП здобувачі освіти відводиться 10 годин навчального навантаження. 

Дані для виконаних роботи вибираються за шифром залікової книжки здобувача освіти по 

методичних вказівках або ж видаються викладачем у вигляді індивідуального завдання. Проект 

складається із графічної частини та пояснювальної записки. Пояснювальна записка виконується 

у вигляді рукописного аби друкованого тексту з відповідними рисунками, схемами та 

графіками, оформляється на папері формату А4. Графічна частина на 2 листах формату А1. 

 

6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за усіма видами навчальних робіт 

проводиться за поточним та підсумковим контролями і базується на порядку організації 

контролю та оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти у коледжі. 

Поточний контроль рівня знань здобувачів освіти в з навчальної дисципліни передбачає: 

- контроль теоретичних знань отриманих на лекційному курсі, що проводиться по темах 

шляхом виконання контрольних, тестових завдань по кожній темі на початку практичного 

заняття по даній темі; 

- контроль уміння застосовувати теоретичні знання для вирішення конкретних завдань, що 

проводиться шляхом виконання практичних вправ, розв'язування задач на практичних заняттях; 

- контроль уміння застосовувати набуті знання для прийняття обґрунтованих та 

виважених рішень, що проводиться шляхом виконання здобувачем освіти індивідуальних 

завдань (розрахунково-графічних робіт, курсових проектів); 

Підсумковий контроль рівня знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни 

відбувається у п’ятому  семестрі у формі заліку, у шостому у формі екзамену. До заліку 

допускаються лише ті здобувачі освіти, які успішно виконали всі елементи поточного 

контролю. До екзамену допускаються лише ті здобувачі освіти, які успішно виконали всі 

елементи поточного контролю. Екзамен проводиться  у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами,що розроблені та затверджені в установленому порядку 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим здобувачам освіти, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 
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9. Основи розрахунку будівельних конструкцій: [Текст]  конспект лекцій для студентів 
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