
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Основи розрахунків будівельних конструкцій 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж Сумського державного університету 

Розробник(и) Косенко Віталій Іванович, к.т.н., Рудиця Світлана 

Володимирівна, викладачі  Класичного фахового коледжу 

Сумського державного університету 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
32 тижня протягом 3-го, 4-го семестрів 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 150 годин, з яких 96 годин 

становить контактна робота з викладачем (56 годин лекцій, 40 

годин практичних занять), 54 години самостійної роботи 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки за 

освітньою програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Будівельні конструкції». 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Технологія і організація 

будівельного виробництва» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системи компетентностей для ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення теоретичної основи та практичних навичок 

розрахунків елементів будівельних конструкцій. 

4. Зміст навчальної дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МРДУЛЬ 1.  

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ОСНОВ 

Тема 1.  Основні положення проектування будівельних конструкцій і основ 

Історичний огляд, роль, специфіка, зміст предмету. Організація проектування будівель і споруд. 

Нормативні документи. Основні принципи проектування. Облік вимог до будівельних 

конструкцій. 



 

Тема 2.  Основи розрахунку будівельних конструкцій і основ  

Історичний огляд розвитку методів розрахунку. Дві групи граничних станів. Класифікація 

навантажень і сполучення їх. Постійні навантаження. Снігові і вітрові навантаження. Нормативні 

і розрахункові характеристики матеріалів. 

КОНСТРУКЦІЇ ІЗ ДЕРЕВА І ПЛАСТМАС  

Тема 3. Загальні відомості  

Короткий  історичний огляд. Деревина і пластмаси як конструкційний матеріал.  Забезпечення 

довговічності дерев`яних конструкцій. Техніко-економічна оцінка конструкцій із дерева і 

пластмас. 

Тема 4. Розрахунок елементів дерев’яних конструкцій  

Особливості розрахунку дерев`яних конструкцій. Розрахунок центрально-розтягнутих 

елементів. Розрахунок центрально-стиснутих монолітних елементів. Розрахунок дерев’яних 

елементів на зминання. Розрахунок дерев’яних елементів на сколювання.  Розрахунок вигнутих 

дерев’яних елементів. Розрахунок позацентрово-розтягнутих і позацентрово-стиснутих 

елементів. 

Тема 5. Розрахунок і конструювання з`єднань елементів дерев’яних конструкцій  

Види і характеристика з`єднань. З`єднання за допомогою врубок. Лобова врубка з одним зубом. 

Клеєні з`єднання. Нагельні з`єднання. З`єднання на цвяхах. Металеві кріплення. 

Тема 6. Суцільні і решітчасті балочні конструкції  

Балки з цілої деревини. Балки складеного перерізу. Клеєні балки з дошок. Фанерні балки. 

Найпростіші кроквяні ферми.  

Тема 7. Арочні, рамні і змішані дерев`яні конструкції  

Дерев`яні арки, їхні типи, конструкції і особливості розрахунку. Рами. 

МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ  

Тема 8. Загальні відомості про металеві конструкції і матеріали для них 

Короткий історичний огляд розвитку металоконструкцій. Застосування металоконструкцій в 

будівництві, їхні переваги і недоліки. Механічні властивості металів. Будівельні сталі. 

Алюмінієві сплави. Сортамент. 

Тема 9. Розрахунок елементів металевих конструкцій  

Особливості розрахунку металоконструкцій за методом граничних станів. Нормативні і 

розрахункові опори сталі. Розрахунок центрально-розтягнутих елементів. Розрахунок стиснутих 

елементів. Розрахунок вигнутих елементів. 

Тема 10. Розрахунок і конструювання з`єднань елементів сталевих конструкцій  

Зварні з`єднання, характеристика і застосування їх. Види зварних з`єднань і зварних швів. 

Розрахунок зварних швів. Конструктивні вимоги до зварних з`єднань. З`єднання на болтах і 

заклепках. 

Тема 11. Каркас промислової будівлі і його елементи 

Загальна характеристика каркаса і вимоги до його конструкцій. Несучі елементи каркаса 

одноповерхової будівлі. В’язі каркаса. Поняття про розрахунок поперечної рами. 

Тема 12. Балки і балочні клітки  

Типи балок, характеристика і застосування їх. Балочна клітка. Розрахунок прокатних балок. 

Балки складеного перерізу. Ребра  жорсткості. Стики балок. Спирання і спряження балок. 

Тема 13. Ферми  

Класифікація ферм і основні розміри їх. Розрахунок ферм. Типи і конструкція кроквяних ферм. 

Типи прогонів і розрахунок їх.  Конструювання ферм.  

Тема 14. Колони  

Призначення і класифікація колон. Розрахунок центрально-стиснутих колон суцільного перерізу. 

Особливості розрахунку решітчастих колон. Бази колон. Оголовки, стики і деталі колон. 

Позацентрово-стиснуті колони. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

КАМ’ЯНІ І АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ  

Тема 15. Загальні відомості про кам'яні конструкції 



 

Короткий історичний огляд розвитку кам`яних і армокам`яних конструкцій. Застосування, 

переваги і недоліки кам`яних конструкцій. Види кам`яних конструкцій і характеристика їх. 

Кам'яні матеріали для конструкцій і характеристика їх. Будівельні розчини і арматура для 

кам`яних кладок. 

Тема 16. Неармована кам'яна кладка 

Напружений стан і характеристика міцності кладки. Робота кладки на осьове стискання. Вплив 

різних факторів на міцність кладки. Деформації кладки при стисканні.. Міцність кладки при 

розтяганні, зрізі і згинанні. Розрахунок елементів кам'яних конструкцій за методом граничних 

станів. Розрахунковий опір кладки. 

Тема 17. Розрахунок елементів кам’яних конструкцій  

Центрально-стиснуті елементи. Позацентрово-стиснуті елементи. Розрахунок на зминання 

(місцеве стискання). Центрально-розтягнуті елементи. Вигнуті елементи. Розрахунок на зріз. 

Розрахунок на перекидання. 

Тема 18. Армована кладка і її розрахунок  

Призначення, види армування і підсилення кладки. Елементи з поперечним (сітковим) 

армуванням. Армокам’яні  елементи з поздовжнім армуванням. Комплексні конструкції. 

Підсилення кладки обоймами. 

Тема 19. Проектування кам'яних конструкцій і окремих елементів будівлі  

Конструктивні вимоги до кам`яних конструкцій.  Граничні гнучкості стін і стовпів. Температурні 

і деформаційні шви. Розрахунок стін і стовпів будівель із жорсткою конструктивною схемою. 

Поняття про розрахунок стін і стовпів будівель із пружною конструктивною схемою. 

Особливості розрахунку багатошарових стін. Розрахунок окремих елементів і вузлів будівель. 

Розрахунок кладки під опорами несучих елементів. 

Тема 20. Проектування і спорудження кам'яних конструкцій в зимових умовах  

Способи зимової кладки. Особливості розрахунку зимової кладки. Контроль якості і підсилення 

зимової кладки. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ  

Тема 21. Загальні відомості про залізобетонні конструкції 

Історичний огляд розвитку залізобетонних конструкцій. Суть залізобетону. Застосування і 

перспективи розвитку залізобетону. Переваги і недоліки залізобетону. 

Тема 22. Матеріали для залізобетону і їхні властивості  

Бетони, їхня класифікація, структура і характеристика. Міцність бетону. Деформації бетону. 

Усадка і повзучість бетону. Класи і марки бетонів. Арматура залізобетонних конструкцій. 

Класи арматури і застосування її. Арматурні вироби. Стикування й анкетування арматури. 

Зчеплення арматури з бетоном. Вплив арматури на усадку і повзучість залізобетону. Вплив 

температури на залізобетон. Корозія залізобетону. Захисний шар бетону. 

Тема 23. Основи теорії розрахунку залізобетону. Поняття про теорію опору залізобетону. 

Стадії напружено- деформованого стану при згинанні. Розрахунок за методом граничних станів. 

Нормативний і розрахунковий опори бетону. Нормативний і розрахунковий опори арматури. 

Тема 24. Вигнуті елементи  

Види і конструктивні особливості вигнутих елементів. Два можливих випадки руйнування 

вигнутих елементів. Розрахунок міцності по нормальних перерізах для прямокутного профілю з 

одиночною арматурою. Коефіцієнти армування. Розрахунок прямокутних перерізів за 

допомогою таблиць. Три типи задач при розрахунку вигнутих елементів. Розрахунок вигнутих 

елементів прямокутного перерізу з подвійним армуванням. Розрахунок вигнутих елементів 

таврового перерізу. Розрахунок міцності по навкісних перерізах. Епюра арматури. 

Тема 25. Утворення і розкриття тріщини 
 Причини утворення тріщини. Три категорії вимог до тріщиностійкості елементів. Розрахунок на 

утворення тріщини, нормальних до поздовжньої осі елемента. Розрахунок на утворення тріщини, 

навкісних до поздовжньої осі елемента. Розрахунок ширини розкриття тріщини, нормальних до 

поздовжньої осі елемента. Розрахунок ширини розкриття тріщини, навкісних до поздовжньої осі 

елемента. Розрахунок попередньо напружених елементів на розкриття тріщини. 



 

Тема 26. Розрахунок за деформаціями  

Мета і значення розрахунку за деформаціями. Гранично допустимі прогини. Визначення 

кривизни вигнутих елементів без тріщини у розтягнутій зоні. Визначення кривизни вигнутих 

елементів з тріщинками у розтягнутій зоні. Визначення прогинів вигнутих елементів. 

Тема 27. Особливості проектування попередньо напружених конструкцій  

Суть попередньо напруженого залізобетону. Способи створення попереднього напруження. 

Матеріали для попередньо напружених конструкцій. Зчеплення напруженої арматури з бетоном 

і її анкетування. Конструювання попередньо напружених елементів. Величина попереднього 

напруження арматури. Втрати попереднього напруження. Визначення напружень в бетоні і 

арматурі при обтискуванні бетону. Розрахунок міцності попередньо напружених вигнутих 

елементів прямокутного профілю по нормальних перерізах. 

Тема 28. Загальні принципи проектування залізобетонних конструкцій  

Основні положення проектування. Вибір типу конструкцій. Врахування особливостей 

транспортування і монтажу при розрахунку збірних конструкцій. Стики збірних елементів. 

Температурні і осадочні шви. 

Тема 29. Розрахунок міцності елементів на місцеву дію навантажень 

Розрахунок на місцеве стискання (зминання). Розрахунок на продавлювання. Розрахунок на 

відрив.  Розрахунок закладних деталей. 

Тема 30. Плоскі залізобетонні перекриття 

Класифікація плоских перекритій. Збірні балочні перекриття. Монолітні ребристі перекриття з 

балочними плитами. Монолітні ребристі перекриття з плитами, опертими по контуру. 

Збірно-монолітні перекриття. Без балочні  перекриття. 

Тема 31. Стиснуті і розтягнуті елементи 

 Загальні відомості. Конструктивні особливості. Розрахунок міцності позацентрово-стиснутих 

елементів прямокутного перерізу. Влив гнучкості елементів на міцність. Конструктивні 

особливості розтягнутих елементів. Розрахунок міцності центрально-розтягнутих елементів. 

Розрахунок міцності позацентрово-розтягнутих елементів прямокутного перерізу. 

Тема 32. Фундаменти  

Типи фундаментів. Окремі фундаменти під колони. Розрахунок центрально-навантажених 

окремих фундаментів. Позацентрово-навантажені окремі фундаменти. Стрічкові фундаменти. 

Суцільні фундаменти. 

Тема 33. Конструювання багатоповерхових будівель  

Конструктивні схеми і елементи каркаса багатоповерхових будівель.  Поняття про розрахунок 

багатоповерхових рам. 

Тема 34. Конструювання одноповерхових каркасних будівель  

Конструктивна схема і її компоновка. Поперечні рами, стіни і в'язі. Підкранові балки. Поняття 

про розрахунок поперечної рами. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ  

Тема 35. Основні відомості про ґрунти. Основні властивості ґрунтів і ґрунтових вод  

Основні поняття і визначення. Короткий історичний огляд розвитку фундаментобудування. 

Вимоги до основ і фундаментів. Особливості проектування основ і фундаментів за типовими 

проектами. Ґрунти основ і фізичні властивості їх. Механічні характеристики ґрунтів.  Підземні 

води. 

Тема 36. Розподіл напружень у ґрунтах основ і розрахунок основ  

Деформація ґрунтів основ від вертикального навантаження. Розподіл напружень в масиві ґрунту 

від зовнішнього навантаження. Природний тиск. Визначення величини осідання основ за 

методом по пластового додавання. Розрахунковий опір ґрунту. Поняття про умовний 

розрахунковий опір ґрунту. Особливості розрахунку основ за методом граничних станів. 

Розрахунок за деформаціями. Поняття про розрахунок за першою групою граничних станів. 

Тема 37. Фундаменти неглибокого закладання на природних основах  

Класифікація фундаментів і застосування їх. Визначення глибини закладання фундаментів. 



 

Визначення розмірів підошви центрально-навантажених жорстких фундаментів. Визначення 

розмірів підошви позацентрово-навантажених жорстких фундаментів. Конструювання жорстких 

фундаментів. 

Тема 38. Влаштування штучних основ. Фундаменти споруджені в особливих умовах  

Загальні відомості Конструктивні заходи поліпшення роботи ґрунтів основ. Ущільнення ґрунтів. 

Закріплення ґрунтів. Особливості влаштування і розрахунку фундаментів на посадочних ґрунтах. 

Влаштування фундаментів на вічномерзлих ґрунтах. Особливості влаштування фундаментів у 

сейсмічних районах. 

Тема 39. Фундаменти на палях  

Види фундаментів на палях. Типи паль і способи занурення їх. Визначення несучої здатності 

палі. Поняття про проектування фундаментів на палях. Поняття про проектування фундаментів 

на палях.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе:  

РН 1. Визначати задачі предмету та його роль у підготовці техніка-будівельника, знати 

основні елементи конструкцій, їх розрахункові схеми, орієнтуватись у видах 

навантажень і розуміти суть розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість. Вміти 

надавати короткий історичний огляд застосування будівельних елементів і 

конструкцій, знати основи технологій виготовлення конструктивних елементів та умов 

їх застосування, застосовувати знання про методи розрахунку будівельних конструкцій 

з урахуванням їх технічних характеристик.  

РН 2. Вміти виконувати розрахунки окремих конструктивних елементів будівель з 

використанням сучасних програм. 

РН 3. Вміти розраховувати конструктивні елементи, визначати необхідні  розміри перерізів 

для виробів різного призначення, перевіряти будівельні конструкції та конструктивні 

вузли на несучу здатність, виконувати елементарні розрахунки,  конструювати 

будівельні конструкції з урахуванням результатів попередніх розрахунків, збирати та 

оцінювати навантаження, а також визначати напружено-деформований стан ґрунтових 

основ та несучих конструкцій будівель (споруд). 

РН 4. Використовувати при виборі нормативних показників відповідну нормативну 

документацію в галузі будівництва, проводити та презентувати практичні розрахунки і 

дослідження, упорядковувати понятійно-категоріальний апарат дослідження, вільно 

оперувати термінами в межах досліджуваної проблеми. 

РН 5. Вміти вести розрахунок будівельних конструкцій, використовуючи знання про сучасні 

конструктивні елементи і типи будівель і споруд, використовувати   методи розрахунку 

сучасних будівельних конструктивних елементів, визначати фактори, що забезпечують 

необхідну якість проектування та виготовлення будівельних конструкцій та виробів. 

РН 6. При розрахунку будівельних конструкцій , що працюють в особливих геодезичних та 

геологічних умовах вміти застосовувати додаткові нормативні та розрахункові 

показники. Використовувати  метод граничних станів при  розрахунку конструктивних 

елементів будівельних конструкцій, проводити перевірку виконаних обрахувань, 

упорядковувати понятійно-категоріальний апарат дослідження, вільно оперувати 

термінами в межах досліджуваної проблеми. 

 
  



 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 3. Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва, 

використовувати та розробляти окремі елементи технічної документації, в тому числі 

з використанням сучасних інформаційних технологій, виконувати та аналізувати 

економічні розрахунки та визначати вартість будівельних об’єктів 

ПРН 6. Розробляти конструктивні рішення об’єкту будівництва на базі знання номенклатури 

та конструктивних форм, вміти розраховувати й конструювати будівельні конструкції 

та вузли їх сполучення. Виконувати елементарні розрахунки, креслення та 

конструювати будівельні конструкції. Розраховувати і проектувати теплову оболонку 

будівель (утеплення зовнішніх стін, покриття будівель та підлог першого поверху) 

ПРН 10. Демонструвати розуміння надійності та спроможність до використання засобів 

забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних 

мереж 

ПРН 11. Знати класифікацію та основні властивості і галузь застосування будівельних 

матеріалів і виробів. Демонструвати здатність розраховувати оптимальний склад 

будівельних матеріалів,  застосовувати інноваційні методи, техніки та технології в 

галузі будівництва для проведення основних проектних, будівельних, 

експлуатаційних та будівельно-ремонтних заходів на будівлях та спорудах у 

відповідності до міжнародних стандартів. Знати правила приймання, 

транспортування, складування та зберігання конструкцій і матеріалів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять  

Змістовий модуль 1  

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І 

ОСНОВ 

Тема 1.  Основні положення проектування будівельних конструкцій і основ 

Л 1. Історичний огляд, роль, специфіка, зміст предмету. Організація проектування будівель 

і споруд. Нормативні документи. Основні принципи проектування. Облік вимог до 

будівельних конструкцій. 

Тема 2. Основи розрахунку будівельних конструкцій і основ 

Тема 3. Загальні відомості. Конструкції із дерева і пластмас 

Л 2. Історичний огляд розвитку методів розрахунку. Дві групи граничних станів. 

Класифікація навантажень і сполучення їх.  

Конструкції із дерева і пластмас. Короткий  історичний огляд. Деревина і пластмаси як 

конструкційний матеріал. Забезпечення довговічності дерев’яних конструкцій. 

ПЗ 1. Визначення навантаження на 1м2 покриття і перекриття. 

Тема 4.  Розрахунок елементів дерев’яних конструкцій 

Тема 5. Розрахунок і конструювання з`єднань елементів дерев’яних конструкцій 



 

Л 3. Особливості розрахунку дерев`яних конструкцій. Розрахунок центрально-розтягнутих 

елементів. Розрахунок центрально-стиснутих монолітних елементів. Розрахунок 

дерев’яних конструкцій на зминання.  

Види і характеристика з`єднань. З`єднання за допомогою врубок. Лобова врубка з одним 

зубом. Клеєні з’єднання.  

Тема 6. Суцільні і решітчасті балочні конструкції 

Тема 7. Арочні, рамні і змішані дерев`яні конструкції 

Л 4. Балки з цілої деревини. Балки складеного перерізу. Клеєні балки з дошок. Фанерні 

балки.  

Дерев`яні арки, їхні типи, конструкції і особливості розрахунку.  

ПЗ 2. Розрахунок на міцність і жорсткість дерев’яної балки по заданому навантаженню. 

Тема 8. Загальні відомості про металеві конструкції і матеріали для них 

Тема 9. Розрахунок елементів металевих конструкцій 

Л 5. Короткий історичний огляд розвитку металоконструкцій. Застосування 

металоконструкцій в будівництві, їхні переваги і недоліки. Механічні властивості 

металів. Будівельні сталі.  

Особливості розрахунку металоконструкцій за методом граничних станів. Нормативні і 

розрахункові опори сталі. Розрахунок центрально-розтягнутих елементів.  

Тема 10. Розрахунок і конструювання з`єднань елементів сталевих конструкцій  

Тема 11. Каркас промислової будівлі і його елементи 

Л 6. Зварні з`єднання, характеристика і застосування їх. Види зварних з`єднань і зварних 

швів. Розрахунок зварних швів. 

Загальна характеристика каркаса і вимоги до його конструкцій. Несучі елементи каркаса 

одноповерхової будівлі. В’язі каркаса.  

ПЗ 3. Перевірка міцності стикового зварного з’єднання. 

ПЗ 4. Розрахунок зварного з’єднання кутовими швами. 

Тема 12. Балки і балочні клітки 

Тема 13. Ферми 

Л 7. Типи балок, характеристика і застосування їх. Балочна клітка. Розрахунок прокатних 

балок. Балки складеного перерізу.  

Класифікація ферм і основні розміри їх. Розрахунок ферм. Типи і конструкція 

кроквяних ферм.  

ПЗ 5. Підібрати переріз другорядної балки із прокатного профілю. 

ПЗ 6. Перевірка на міцність і жорсткість по заданій схемі балочної клітки. 

 
  



 

Тема 14. Колони 

Л 8. Призначення і класифікація колон. Розрахунок центрально-стиснутих колон 

суцільного перерізу. Особливості розрахунку решітчастих колон.  

ПЗ 7. Розрахунок центрально-стиснутої металевої колони суцільного перерізу. Розрахунок 

стержня колони. 

ПЗ 8. Розрахунок бази  колони.  Розрахунок оголовка колони. 

Змістовий модуль 2 

КАМ’ЯНІ І АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ  

Тема 15. Загальні відомості про кам'яні конструкції 

Л 9. Короткий історичний огляд розвитку кам`яних і армокам`яних конструкцій. 

Застосування, переваги і недоліки кам`яних конструкцій. Види кам`яних конструкцій 

і характеристика їх. 

Тема 16. Неармована кам'яна кладка 

Л 10. Напружений стан і характеристика міцності кладки. Робота кладки на осьове 

стискання. Вплив різних факторів на міцність кладки. Деформації кладки при 

стисканні.. Міцність кладки при розтяганні, зрізі і згинанні. 

Тема 17. Розрахунок елементів кам’яних конструкцій 

Л 11. Центрально-стиснуті елементи. Позацентрово-стиснуті елементи. Розрахунок на 

зминання (місцеве стискання). 

Тема 18. Армована кладка і її розрахунок 

Л 12. Призначення, види армування і підсилення кладки. Елементи з поперечним (сітковим) 

армуванням.  

ПЗ 9. Розрахунок центрально-навантаженого цегляного стовпа, армованого сітками 

ПЗ 10. Підбір сіткового армування центрально-навантаженого стовпа. Перевірка міцності 

центрально-навантаженого стовпа. 

Тема 19. Проектування кам'яних конструкцій і окремих елементів будівлі 

Л 13. Конструктивні вимоги до кам`яних конструкцій.  Граничні гнучкості стін і стовпів. 

Температурні і деформаційні шви. Розрахунок стін і стовпів будівель із жорсткою 

конструктивною схемою. Поняття про розрахунок стін і стовпів будівель із пружною 

конструктивною схемою. 

Тема 20. Проектування і спорудження кам'яних конструкцій в зимових умовах 

Л 14. Способи зимової кладки. Особливості розрахунку зимової кладки. 

Змістовий модуль 3 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ 

Тема 21. Загальні відомості про залізобетонні конструкції 

Тема 22. Матеріали для залізобетону і їхні властивості 

Л 15. Історичний огляд розвитку залізобетонних конструкцій. Суть залізобетону.  



 

Бетони, їхня класифікація, структура і характеристика. Міцність бетону. Деформації 

бетону. Усадка і повзучість бетону. Класи і марки бетонів. Арматура залізобетонних 

конструкцій.  

Тема 23. Основи теорії розрахунку залізобетону 

Тема 24. Вигнуті елементи 

Л 16. Поняття про теорію опору залізобетону. Стадії напружено-деформованого стану при 

згинанні.  

Види і конструктивні особливості вигнутих елементів. Два можливих випадки 

руйнування вигнутих елементів. Розрахунок міцності по нормальних перерізах для 

прямокутного профілю з одиночною арматурою. Коефіцієнти армування. Розрахунок 

прямокутних перерізів за допомогою таблиць. Три типи задач при розрахунку вигнутих 

елементів.  

ПЗ 11. Підбір розмірів поперечного перерізу балки прямокутного профілю з одиночним 

армуванням. Підбір арматури. Перевірка міцності. 

ПЗ 12. Підбір арматури для вигнутого елемента таврового перерізу. Перевірка міцності.  

Тема 25. Утворення і розкриття тріщини 

Тема 26. Розрахунок за деформаціями 

Л 17. Причини утворення тріщини. Три категорії вимог до тріщиностійкості елементів. 

Розрахунок на утворення тріщини, нормальних до поздовжньої осі елемента. 

Розрахунок на утворення тріщини, навкісних до поздовжньої осі елемента.  

Мета і значення розрахунку за деформаціями. Гранично допустимі прогини. 

Визначення кривизни вигнутих елементів без тріщини у розтягнутій зоні.  

Тема 27.  Особливості проектування попередньо напружених конструкцій 

Тема 28. Загальні принципи проектування залізобетонних конструкцій 

Л 18. Суть попередньо напруженого залізобетону. Способи створення попереднього 

напруження. Матеріали для попередньо напружених конструкцій. Зчеплення 

напруженої арматури з бетоном і її анкерування.  

Основні положення проєктування. Вибір типу конструкцій.  Врахування особливостей 

транспортування і монтажу при розрахунку збірних конструкцій. Стики збірних 

конструкцій. Температурні і осадочні шви.  

Тема 29. Розрахунок міцності елементів на місцеву дію навантажень 

Л 19. Розрахунок на місцеве стискання (зминання). Розрахунок на продавлювання. 

Розрахунок на відрив. Розрахунок закладних деталей. 

Тема 30. Плоскі залізобетонні перекриття 

Л 20. Класифікація плоского перекриття. Збірні балочні перекриття. Монолітні ребристі 

перекриття з балочними плитами. Монолітні ребристі перекриття з плитами опертими 

по контуру. Збірно-монолітні перекриття. 

ПЗ 13. Визначення навантаження і зусилля на 1м2 перекриття. Конструювання кругло 

пустотної плити перекриття. 



 

ПЗ 14. Розрахунок міцності по нормальних і навкісних перерізах. 

ПЗ 15. Перевірка плити на монтажні навантаження. Визначення витрат матеріалів. 

Тема 31. Стиснуті і розтягнуті елементи 

Л 21. Загальні відомості. Конструктивні особливості. Розрахунок міцності позацентрово-

стиснутих елементів прямокутного перерізу. Вплив гнучкості елементів на міцність. 

Конструктивні особливості розтягнутих елементів. Розрахунок міцності центрально-

розтягнутих елементів. 

ПЗ 16. Розрахунок позацентрово-стиснутої колони прямокутного перерізу при випадковому 

ексцентриситеті. 

Тема 32. Фундаменти 

Л 22. Типи фундаментів. Окремі фундаменти під колони. Розрахунок центрально- 

навантажених окремих фундаментів. Позацентрово-навантажені окремі фундаменти. 

ПЗ 17. Розрахунок і конструювання монолітного центрально-навантаженого фундаменту під 

колону. 

Тема 33. Конструювання багатоповерхових будівель 

Тема 34. Конструювання одноповерхових каркасних будівель 

Л 23. Конструктивні схеми і елементи каркаса багатоповерхових будівель. Поняття про 

розрахунок багатоповерхових рам.  

Конструктивна схема і її компоновка. Поперечні рами, стіни і в'язі. Підкранові балки. 

Поняття про розрахунок поперечної рами.  

Змістовий модуль 4  

ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ  

Тема 35. Основні відомості про ґрунти. Основні властивості ґрунтів і ґрунтових вод 

Л 24. Основні поняття і визначення. Короткий історичний огляд розвитку 

фундаментобудування. Вимоги до основ і фундаментів. Особливості проектування 

основ і фундаментів за типовими проектами.  

Тема 36. Розподіл напружень у ґрунтах основ і розрахунок основ 

Л 25. Деформація ґрунтів основ від вертикального навантаження. Розподіл напружень в 

масиві ґрунту від зовнішнього навантаження. Природний тиск. Визначення величини 

осідання основ за методом по пластового додавання. Розрахунковий опір ґрунту. 

Тема 37. Фундаменти неглибокого закладання на природних основах 

Л 26. Класифікація фундаментів і застосування їх. Визначення глибини закладання 

фундаментів. Визначення розмірів підошви центрально-навантажених жорстких 

фундаментів.  

ПЗ 18. Визначення величини осідання фундаменту методом по пластового додавання. 

ПЗ 19. Виконання розрахункової схеми. Визначення сумарного осідання. 

 
  



 

Тема 38. Влаштування штучних основ. Фундаменти споруджені в особливих умовах 

Л 27. Загальні відомості Конструктивні заходи поліпшення роботи ґрунтів основ. 

Ущільнення ґрунтів. Закріплення ґрунтів. Особливості влаштування і розрахунку 

фундаментів на посадочних ґрунтах. 

Тема 39. Фундаменти на палях 

Л 28. Види фундаментів на палях. Типи паль і способи занурення їх. 

Визначення несучої здатності палі. Поняття про проектування фундаментів на палях. 

ПЗ 20. Визначення несучої здатності палі і розрахунок стрічкового фундаменту на палях. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування за темами практичних робіт. 

НД 3. Тестування в LMS MOODLE. 

НД 4. Підготовка звітів з практичних робіт. 

НД 5. Підготовка до тематичного оцінювання. 

8. Методи викладання, навчання  

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Традиційні лекції. 

МН 2. Лекції-візуалізації.  

МН 3. Практичні заняття. 

МН 4. PBL (Problem-Based Learning/метод проблемного викладу). 

МН 5. Репродуктивний – створення стратегії побудови креслення, розв’язання задач. 

МН 6. Змішане навчання (blended-learning).  

МН 7. 
Crossover-learning (заняття відбуваються в неформальних умовах шляхом 

відвідування конструкторських бюро підприємств). 

МН 8. f-learning (Flipped learning/перевернуте навчання). 

МН 9. Аналіз та порівняння конкретних об’єктів вивчення.  

МН 10. Колективна розумова діяльність: аналіз виробничих ситуацій. 

Лекції надають студентам теоретичну основу з основ розрахунків будівельних конструкцій, що 

є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1., РН 2.). Використовуються 

демонстраційні матеріали, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й 

самі виступають носіями змістовної інформації на лекціях-візуалізаціях. Лекції доповнюються  

практичними заняттями, які надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

практичних прикладах (ПРН 3, РН 4., РН 5., РН 6.). Викладання, що імітує дослідний процес, 

коли висуваються спочатку кілька ключових постулатів по темі лекції, виклад вибудовується за 

принципом самостійного аналізу і узагальнення студентами навчального матеріалу (problem-

based learning). Навчання в неформальних умовах шляхом відвідування підприємств, установ, 

організацій, пов’язує навчальний зміст з проблемами, які мають значення для професійного 

становлення майбутніх фахівців (crossover-learning). Навчання, що побудоване таким чином: 



 

здобувачі освіти поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть 

розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії 

здійснюють його обговорення, виконують практичні завдання (Flipped learning/перевернуте 

навчання). Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, практичних занять. 

Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням 

мобільних пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно он-

лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове середовище та забезпечити індивідуальну 

траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

4 (добре) 

82-89 

С 

В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання  

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: опитування 

студента на практичному занятті та усні коментарі викладача за його результатами, настанови 

викладача в процесі підготовки до виконання практичних і тестових завдань, оцінювання 

поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання  

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Виконання тематичного завдання.  

М 3. Тестування в LMS MOODLE. 

М 4. Практична перевірка. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

М 5. Графічна перевірка.  

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: 3 семестр – залік , 4 семестр – екзамен. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

ЗН 2. Макети: водонапірної башти; стовпчастої колони; армування центрально- 

навантаженої промислової колони 

ЗН 3. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування) 

ЗН 4. Програмне забезпечення «Особистий кабінет» (з доступом до бібліотечно- 

інформаційної системи СумДУ) 

ЗН 5. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі 

ЗН 6. Autodesk Robot Structural Analysis Professional. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Будівельні конструкції. Теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. К.: 

Київський нац. ун-т будівництва і архітектури, 2017. Вип. 1. 208 с.  

2. Будівельні конструкції. Теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. К.: 

Київський нац. ун-т будівництва і архітектури, 2018. Вип. 2. 222 с.  

3. Будівельні конструкції. Теорія і практика [Текст] : збірник наукових 

праць. 2018. Вип. 3.  

4. Будівельні конструкції. Теорія і практика [Текст] : збірник наукових праць. 

2019. Вип. 4.  

5. Будівельні конструкції. Теорія і практика [Текст] : збірник наукових 

праць. 2019. Вип. 5.  

6. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об'єктів: Навантаження і впливи. 75 с. 

7. Клименко Є.В., Дорофєєв В.С. та ін. Будівельні конструкції. Київ: Центр 

учбової літератури, 2021. 425 с. 

8. Шмиг Р.А., Добрянський І.М., Коваль О.І. Розрахунок будівельних конструкцій 

в обчислювальному комплексі SCAD, Львів: Арал, 2018. 102 с. 

Допоміжна 

література 

1. Бабаєв В.М., Бамбура А.М. та ін. Практичний розрахунок елементів 

залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98:2009 у порівнянні з розрахунками за 

СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Харків: Золоті сторінки, 2015. 208 с. 

2. Романенко С.М., Андрієвська Я.П. Розрахунок дерев’яної рами будівлі з 

урахуванням влаштування на покрівлі елементів альтернативної енергії. Збірник 

наукових праць. Випуск № 24. Одеса. 2020. 119-127 с., 

http://dspace.ksau.kherson.ua › bitstream › handle 

3. Клименко В.С. Опір матеріалів в розрахунках будівельних конструкцій. ISSN 

2410-2547. Збірник наукових праць. Випуск № 98. Київ. 2017. 43-55 с. 

http://opir.knuba.edu.ua › files › zbirnyk-98 › 04 

4. Хоменко О.Г. Залізобетонні конструкції. Навчальний електронний посібник. 

Глухів. 2017. 208 с. http://tpgnpu.ho.ua>images> doc_zalizobeton 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

5. Хоменко О.Г. Сталеві конструкції в будівництві. Навчальний електронний 

посібник. Глухів. 2018. 296 с.   

http:www.tpgnpu.ho.ua> my_pmages>doc_pdf 

6. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування [Чинний з 2015-

01-01]. Київ: Укрархбудінформ, 2014.     199 с. 

7. ДБН В.2.6-161:2017 Дерев’яні конструкції. Основні положення. [Наказ 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 06.06.2017 р. № 140, чинні з першого числа місяця, що 

настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні 

Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України"] Вид. офіц. Київ : 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального 

господарства України, 2017. 67 с.  

8. ДБН В. 1.2-14-2018. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель та споруд. [Чинний з 2019-01-01]. Вид. офіц. 

Київ : Мінрегіонбуд України, 2018. 29 с.  

Інформацій

ні ресурси в 

Інтернеті 

1. Косенко В.І., Рудиця С.В.. Основи розрахунків будівельних конструкцій: 

[дистанційний курс для студентів спеціальності 192. Будівництво та цивільна 

інженерія освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель 

і споруд»].  

URL: https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/enrol/index.php?id=704 

2. Сайт міністерства розвитку громад та територій України. Будівництво та 

архітектура. URL: http://www.minregion.gov.ua/ napryamki-diyalnosti/building/  
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