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Вступ 
 Робоча програма навчальної дисципліни «Залізобетонні та 

кам’яні конструкції» складена відповідно до ОПП за спеціалізацією 

«Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 

 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  і охоплює всі змістові 

модулі з кількістю академічних годин / кредитів, передбачених 

навчальним планом. Навчальна дисципліна «Залізобетонні та кам’яні 

конструкції» є логічним продовженням дисципліни «Будівельні 

конструкції» і має на меті забезпечити здобувачам першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти опанувати теоретичними 

основами та набути практичного вміння в проектуванні залізобетонних 

і кам’яних конструкцій промислових та цивільних будівель.  

 Предметом вивчення дисципліни є загальні принципи 

проектування будівель, залізобетонні конструкції перекрить, 

фундаментів, багатоповерхових та одноповерхових виробничих 

будівель, а також кам’яні конструкції таких будівель.   

 В методичному відношенні робоча програма враховує 

багаторічний досвід викладання дисципліни в НУВГП, в якій процес 

вивчення  залізобетонних та кам’яних конструкцій реалізується у 

вигляді циклу проблемних лекцій, практичних занять і лабораторних 

робіт та при самостійному виконанні двох індивідуальних завдань.   

 

Анотація 

 Робоча програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу, 

який викладений у двох змістових модулях, що містять  вісім тем. В 

першому змістовому модулі розглядаються залізобетонні конструкції 

цивільних, промислових та сільськогосподарських будівель, які 

включають: плоскі залізобетонні перекриття; залізобетонні фундаменти 

неглибокого закладення; залізобетонні конструкції одноповерхових 

виробничих будівель; залізобетонні конструкції багатоповерхових 

промислових, цивільних та житлових будівель. При вивченні окремих 

типів конструкцій надається важлива увага їхнім конструктивним 

рішенням, принципам розрахунків та конструювання. Кожна тема 

містить матеріал інноваційного характеру. 

 Теоретичний матеріал стосовно кам’яних і армокам’яних 

конструкцій наведений в другому змістовному модулі, в якому 

наводяться: механічні характеристики кам’яної кладки; розрахунок 

міцності елементів кам’яної кладки; армокам’яні конструкції та їхні 

елементи; основні положення проектування кам’яних будівель та їх 

частин. Тут особлива увага надається армокам’яним конструкціям та 

підсиленню кам’яних елементів, які на часі мають важливе значення.  
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 Ключові слова: будівлі, залізобетонні та кам’яні конструкції, 

класифікація, розрахунок, конструювання, інноваційні рішення.    

 

Abstract 

 

 The Program involves the study of theoretical material, which is 

presented in two content modules containing eight topics. The first content 

module deals with reinforced concrete structures of civil, industrial and 

agricultural buildings, which include flat concrete floors; reinforced concrete 

shallow foundations; reinforced concrete constructions of industrial one-

storey buildings, reinforced concrete constructions of multistory industrial, 

civil and residential buildings. When studying certain types of structures, 

important attention is paid to their constructive solutions, the principles of 

calculation and design. Each topic contains material of an innovative nature.  

                The theoretical material concerning stone and reinforced masonry 

structures is given in the second content module, which includes mechanical 

characteristics of the masonry work, calculation of strength of the elements of 

masonry, reinforced masonry structures and their elements, main provisions 

for the design of stone buildings and their parts. Here the special attention is 

paid to reinforced masonry structures and strengthening of stone elements, 

which are of vital importance.  

 

                Key words: buildings, reinforced and stone structures, 

classification, calculation, designing, innovative solutions. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 
освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 7,0 

Галузь знань – 

19 

«Архітектура та 

будівництво» 

 

За вибором вищого навчального закладу Модулів - 3 

Змістових 

модулів - 2 

Спеціальність – 

192 

«Будівництво 

та цивільна 

інженерія» 

Індивідуальні 

завдання: 

курсова робота 

КРф курсовий 

проект КПф 

Спеціалізація –

„Промислове та 

цивільне 

будівництво” 

Рік навчання 

4 – й рік 5 – й рік 

Семестр 

7- й 8 - й 9 – й  10 - й 

Загальна 

кількість годин 

- 210 

Лекції 

26 20 8 6 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –     

7-й семестр -  

3,5       8-й 

семестр – 2,1 

самостійна 

робота 

студента:        

7-й семестр –  

2,15      8-й 

семестр – 4,27 

Рівень вищої 

освіти: 

перший 

(бакалаврський) 

 

Практичні заняття 

14 12 6 4 

Лабораторні роботи 

6  2  

Самостійна робота 

28 64 58 86 

Індивідуальні завдання 

16 24 16 24 

Вид контролю 

Екзамен Екзамен Екзамен Екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 37,0% до 63,0 %. 

для заочної форми навчання – 16,0% до 84,0%. 
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2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – всебічна підготовка бакалаврів з 

промислового та цивільного будівництва, які знають і вміють 

застосовувати принципи проектування бетонних, залізобетонних, 

кам’яних та армокам’яних конструкцій будівель і споруд цивільного, 

промислового та сільськогосподарського призначення, раціонально 

призначати ефективні конструкції для їх зведення. 

Дана дисципліна є профілюючою в підготовці бакалаврів і 

базується на знанні таких тем, що вивчались раніше в дисципліні 

“Будівельні конструкції”: “Основні положення розрахунку 

будівельних конструкцій”, “Сутність залізобетону, його переваги та 

недоліки”, “Основні фізико-механічні характеристики бетону”, 

“Арматура для залізобетонних конструкцій”, “Основні властивості 

залізобетону”, “Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій за 

граничними станами”. 

Задачі вивчення дисципліни – оволодіння студентами 

теоретичними знаннями з питань проектування, виготовлення, 

застосування та експлуатації залізобетонних, кам’яних та 

армокам’яних конструкцій, набуття вмінь і навичок розраховувати та 

конструювати конструкції будівель та їх елементів з використанням 

сучасної комп’ютерної техніки і програмного забезпечення на основі 

сучасних національних і європейських нормативних документів. 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: правила конструювання залізобетонних, кам’яних та 

армокам’яних конструкцій будівель і споруд; принципи компоновки і 

розрахунку залізобетонних перекриттів різних конструкцій, 

фундаментів неглибокого закладання, залізобетонних конструкцій 

одноповерхових та багатоповерхових будівель, а також принципи 

проектування кам’яних і армокам’яних конструкцій; 

уміти: компонувати залізобетонні перекриття різних типів та 

розраховувати їх елементи; компанувати конструктивні схеми 

одноповерхових та багатоповерхових будівель; підбирати розміри та 

визначати армування фундаментів неглибокого закладення; 

проектувати елементи та будівлі з використанням кам’яних і 

армокам’яних конструкцій, перевіряти придатність конструкцій до 

експлуатації за несучою здатністю, тріщиностійкістю та 

деформаціями.  

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1, 4-ий курс, 7-ий семестр 

Змістовий модуль 1. «Залізобетонні конструкції промислових, 

цивільних та сільськогосподарських будівель» 
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Тема 1. Плоскі залізобетонні перекриття. Класифікація 

залізобетонних перекриттів. Ребристі монолітні перекриття з плитами 

балочного типу, компоновка конструктивної схеми, конструктивні 

елементи перекриття, навантаження на перекриття та їх розрахункові 

схеми. 

Поняття про розрахунок статично невизначених залізобетонних 

конструкцій за методом граничної рівноваги кінематичним та 

статичним способами з урахуванням пластичних деформацій та 

утворення тріщин в розтягнутих зонах бетону. Пластичний шарнір, 

перерозподіл зусиль в перерізах статично невизначених конструкцій. 

Граничні умови розрахунку з урахуванням перерозподілу зусиль в 

перерізах конструкцій. 

Розрахунок і конструювання плит перекриття, другорядних і 

головних балок монолітних залізобетонних перекриттів з плитами 

балочного типу. 

Ребристі монолітні залізобетонні перекриття з плитами, опертими 

по контуру. Розрахунок і конструювання плит, опертих по контуру, та 

балок, на які вони опираються. 

Балочні збірні залізобетонні перекриття, компоновка 

конструктивної схеми. Розрахунок і конструювання пустотних і 

ребристих збірних плит, збірного і збірно-монолітного нерозрізного 

ригелів. Конструкція і розрахунок колон і стикових з'єднань їх з 

ригелями. 

Безбалочні монолітні залізобетонні перекриття, компоновка 

конструктивної схеми. Типи капітелей, їх, розрахунок. Розрахунок і 

конструювання плит безбалочних перекриттів. Безбалочні збірні і 

збірно-монолітні перекриття, їх компоновка. Типи плит і капітелей, 

особливості їх розрахунків і конструювання. 

Тема 2. Залізобетонні фундаменти неглибокого закладання. 
Класифікація залізобетонних фундаментів, умови їх застосування, 

економічна ефективність. 

Окремі фундаменти під колони, їх конструювання. Розрахунок 

центрально навантажених фундаментів під колони (визначення площі 

підошви фундаментів, в повної висоти, висоти ступенів, визначення 

площі робочої арматури). Особливості розрахунку окремих 

позацентрово навантажених фундаментів. 

Конструкції стрічкових фундаментів під стіни і ряди колон, їх 

розрахунок і армування. Основи проектування перехресних 

фундаментів. 
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Суцільні залізобетонні фундаменти, область їх застосування. 

Конструкції плитних, плитно-балочних і коробчатих залізобетонних 

фундаментів, принципи їх проектування. 

Фундаменти під машини з динамічними навантаженнями, їх 

конструкції і принципи проектування. 

Тема 3. Залізобетонні конструкції одноповерхових каркасних 

виробничих будівель.  

Конструктивні схеми одноповерхових каркасних виробничих 

будівель. Склад каркасу, поперечні і поздовжні рами, їх статичний 

розрахунок, розрахунок рам з використанням ЕОМ. Забезпечення 

просторової жорсткості будівель, системи в'язів. 

Залізобетонні підкранові балки. їх конструкції та роль в складі 

каркасу. Розрахунок підкранових балок на дію вертикальних та 

горизонтальних навантажень. З'єднання балок з колонами, 

влаштування кранових колій. Особливості розрахунку 

підкранових балок на втому (багатоциклові навантаження). 

Конструкції залізобетонних покриттів. Види залізобетонних 

плит, особливості їх розрахунків і конструювання. Залізобетонні 

балки покриття, їх типи. Навантаження на балки покриття, 

визначення розрахункових зусиль. Розрахунок балок і їх 

армування. Балки і плити зі змішаним армуванням. Використання 

ЕОМ в проектуванні балок і плит. 

Залізобетонні ферми, їх конструкції, обриси верхнього поясу і 

решіток. Навантаження на ферми, визначення зусиль в елементах ферм 

з урахуванням вузлового та позавузлового навантаження та 

навантажень від підвісних кранів. Особливості розрахунків сегментних, 

арочних та безрозкісних ферм. Армування елементів ферм та їх вузлів. 

Використання ЕОМ в проектуванні і розрахунку ферм. 

Залізобетонні арки покриття, їх конструктивні особливості. Вибір 

обрисів арок. Навантаження на арки, визначення зусиль в елементах 

арок. Конструювання верхнього поясу, затяжки, підвісок, опорного 

вузла та вузлів з'єднань верхнього пояса, підвісок. 

Підкроквяні конструкції, їх види. Навантаження на них, розрахунок 

та конструювання. Фундаментні балки, їх призначення, види, 

особливості розрахунку і конструювання. Стінові панелі. їх типи, 

з'єднання з колонами.  

Монолітні рамні конструкції, особливості їх розрахунку і 

армування. 

Тема 4. Залізобетонні конструкції багатоповерхових 

промислових, цивільних та житлових будівель. Конструктивні 
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схеми багатоповерхових будівель, каркасні, без каркасні, каркасно-

панельні, каркасно-монолітні, будівлі із об'ємних блоків. Забезпечення 

просторової жорсткості багатоповерхових будівель, рамна, в'язева та 

рамно-в'язеві системи забезпечення просторової жорсткості будівель. 

Навантаження на багатоповерхові будівлі, постійні та змінні 

навантаження, їх сполучення. Особливості розрахунку 

багатоповерхових будівель. Розрахунок каркасних будівель на 

вертикальні та горизонтальні навантаження, наближені способи 

розрахунку рам. Розрахунок безкаркасних будівель на вертикальні та 

горизонтальні навантаження. 

Особливості проектування будівель із об'ємних блоків. 

Використання ЕОМ в проектування багатоповерхових будівель. 
 

Модуль 2, 4-ий курс, 8-ий семестр 

Змістовий модуль 2. “Кам’яні та армокам’яні конструкції” 

Тема 5. Механічні характеристики кам’яної кладки.  

Матеріали для кам’яних і армокам’яних конструкцій. Кам’яні 

матеріали і вироби. Будівельні розчини. Арматура.  

Напружений стан каменю і розчину при стисканні кладки. Стадії 

роботи кам’яної кладки при стисканні. Основні фактори, які впливають 

на міцність кладки. Міцність кладки при центральному стисканні. 

Міцність кладки на розтягання та зрізання. Деформації кладки при 

одноразовому стисканні. Тривалі деформації кладки та деформації 

усадки. 

Характеристичні та розрахункові механічні характеристики кладок. 

Сучасні види кам'яних і армокам'яних кладок, типи конструкцій, 

область їх застосування. Історичний розвиток кам'яних і армокам'яних 

конструкцій. Сутність неармованої і армованої кладки. 

Тема 6. Розрахунок міцності неармованих елементів кам’яних 

конструкцій.  

Розрахунок центрально стиснутих елементів. Розрахунок кам’яної 

кладки на місцеве стискання (зминання). Розрахунок позацентрово 

стиснутих елементів. Розрахунок кам’яних елементів на косий стиск. 

Розрахунок елементів на згин, розтяг та зріз. 

Розрахунок елементів з неармованої кладки за граничними станами 

другої групи. Розрахунок за деформаціями розтягнутих перерізів 

кладки за осьового розтягу, згину, позацентрового стиску і 

позацентрового розтягу з метою запобігання утворення тріщин. 

Розрахунок елементів кам’яних конструкцій за розкриттям нормальних 

тріщин. 
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Тема 7. Армокам’яні конструкції та їхні елементи.  
Мета та види армування кладок. Розрахунок елементів з сітчастим 

армуванням. 

Конструктивні особливості армокам’яних конструкцій з поздовжнім 

армуванням. Розрахунок армокам’яної кладки з повздовжнім 

армуванням. 

Комплексні елементи. Кам’яні елементи, посилені обоймами. 

 

Тема 8. Основні положення проектування кам'яних будівель та 

їхніх частин. Конструктивні схеми кам’яних будівель. Розрахунок стін 

будівель з жорсткою конструктивною схемою. Розрахунок стін 

будівель з пружною конструктивною схемою. 

Розрахунок багатошарових стін. Проектування вузлів обпирання 

балок і плит на кам’яні стіни. Анкерування стін і стовпів. 

Розрахунок кам’яних перемичок та висячих стін. Розрахунок стін 

підвалів. Проектування карнизів і парапетів. 

Особливості проектування кам’яних конструкцій, що зводяться в 

зимовий час. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

усьо- 

го 

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л пр лб інд с.р. л пр лб ін с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 «Залізобетонні конструкції промислових, цивільних та сільськогосподарських 

будівель» 

Тема 1. Плоскі 

залізобетонні перекриття 

40 10 8 6 8 8 40 2 4 2 16 16 

Тема 2. Залізобетонні 

фундаменти не глибокого 

закладання 

16 4 2   10 16 2 2   12 

Тема 3.Залізобетонні 

конструкції одно-

поверхових виробничих 

будівель 

20 8 4   8 20 2    18 

Тема 4.Залізобетонні 

конструкції бага-

топоверхових про-

мислових, цивільних та 

житлових будинків 

14 4   8 2 14 2    12 

Разом за змістовим модулем 

1 

 

90 26 14 6 16 28 90 8 6 2 16 58 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» 

Тема 5. Механічні 

характеристики кам’яної 

кладки 

54 4 2  24 24 54 1   24 29 

Тема 6. Розрахунок 

міцності неармованих 

елементів кам’яних конст-

рукцій 

26 8 6   12 26 2 2   22 

Тема 7. Армокам’яні 

конструкції та їхні елементи 

20 4 2   14 20 2 2   16 

Тема 8. Основні по-

ложення проектування 

кам'яних будівель та їхніх 

частин 

20 4 2   14 20 1    19 

Разом за змістовним 

модулем 2 

120 20 12  24 64 120 6 4  24 86 

Усього годин 210 46 26 6 40 92 210 14 10 2 40 144 

Модуль 3 

КРф     16        

КПф     24         

Усього годин     40        
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5. Теми практичних занять 

№ з/п Назва тем Кількість 

годин 

1 2 3 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль 1 (7-й семестр) 

1 Компоновка конструктивної схеми 

монолітного ребристого перекриття з 

плитами балочного типу. Вибір варіанту 

перекриття на основі ТЕП 

2 

2 Розрахунок і конструювання плити 

монолітного ребристого перекриття з 

плитами балочного типу 

2 

3 Розрахунок і конструювання другорядних 

балок монолітного ребристого перекриття з 

плитами балочного типу 

2 

4 Побудова епюри матеріалів для монолітної 

другорядної балки. Визначення теоретичних і 

фактичних місць обриву поздовжніх робочих 

стержнів в другорядних балках 

2 

5 Компоновка конструктивної схеми збірного 

перекриття балочного типу. Розрахунок 

збірної плити перекриття за граничними 

станами двох груп 

2 

6 Розрахунок і конструювання стиків 

залізобетонних елементів ребристого 

перекриття (опорний стик збірно-монолітного 

ригеля, з’єднання ригеля з колоною, стик 

колон) 

2 

7 Конструювання збірних залізобетонних 

елементів ребристих перекриттів. Складання 

специфікацій елементів і арматури 

(специфікація арматури на один елемент, 

відомість витрат на один елемент, відомість 

деталей, ТЕП) 

2 
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1 2 3 

Змістовий модуль 2 (8-й семестр) 

8 Компоновка конструктивної схеми 

одноповерхових виробничих будівель. Вибір 

конструкцій, їхніх основних розмірів та 

техніко-економічних показників 

2 

9 Складання розрахункової схеми поперечної 

рами одноповерхових виробничих будівель. 

Визначення навантажень на раму. Статичний 

розрахунок рами. Складання комбінацій 

розрахункових зусиль 

4 

10 Розрахунок і конструювання позацентрово 

навантаженого фундаменту під колону. 

2 

11 Розрахунок міцності колони (стовпа) із 

кам’яної кладки на центральний і 

позацентровий стиск. 

4 

Заочна форма навчання 

Змістовий модуль 1 (9-й семестр) 

1 Компоновка конструктивної схеми 

монолітного ребристого перекриття з 

плитами балочного типу. Вибір варіанту 

перекриття на основі ТЕП 

2 

2 Розрахунок і конструювання плити 

монолітного ребристого перекриття з 

плитами балочного типу 

2 

3 Компоновка конструктивної схеми збірного 

перекриття балочного типу. Розрахунок 

збірної плити перекриття за граничними 

станами двох груп 

2 

Змістовий модуль 2 (10-й семестр) 

4 Компоновка конструктивної схеми 

одноповерхових виробничих будівель. Вибір 

конструкцій, їхніх основних розмірів та 

техніко-економічних показників 

2 

5 Розрахунок і конструювання позацентрово 

навантаженого фундаменту під колону. 

2 
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6. Теми лабораторних занять 

№ з/п Назва тем Кількість 

годин 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль 1 (7-й семестр) 

1 Лабораторна робота №1. Визначення 

міцністних та  деформативних характеристик 

бетону. Аналіз експериментальних даних 

2 

2 Лабораторна робота №2. Дослідження роботи 

залізобетонної балки при руйнуванні по 

нормальному перерізу. Аналіз 

експериментальних даних 

4 

Заочна форма навчання 

Змістовий модуль 1 (9–й семестр) 

1 Лабораторна робота № 1 Дослідження роботи 

залізобетонної балки при руйнуванні по 

нормальному перерізу. Аналіз 

експериментальних даних 

2 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

Змістовий модуль 1 «Залізобетонні конструкції промислових, 

цивільних та сільськогосподарських будівель» (7–й семестр): 

10 год. – підготовка до аудиторних занять; 

18 год. – підготовка до контрольних заходів; 

16 год. – виконання індивідуального завдання КРф. 

Змістовий модуль 2 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» (8–й 

семестр): 

13 год. – підготовка до аудиторних занять; 

24 год. – підготовка до контрольних заходів; 

24 год. – виконання індивідуального завдання КПф.
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7.1. Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях. 

№ 

з/п 
Назва теми Короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 «Залізобетонні конструкції промислових, цивільних та сільськогосподарських будівель» 

1 

Тема 1. Плоскі залізобетонні 

перекриття 

Класифікація залізобетонних 

перекриттів. Ребристі монолітні перекриття 

з плитами балочного типу, компоновка 

конструктивної схеми, конструктивні 

елементи перекриття, навантаження на 

перекриття та їх розрахункові схеми. 

8 16 

2 

Тема 2. Залізобетонні фундаменти не 

глибокого закладання 
Класифікація залізобетонних 

фундаментів, умови їх застосування, 

економічна ефективність. 

Окремі фундаменти під колони, їх 

конструювання. Розрахунок центрально 

навантажених фундаментів під колони  

Конструкції стрічкових фундаментів під 

стіни і ряди колон, їх розрахунок і 

армування.  

10 12 
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1 2 3 4 5 

3 

Тема 3.Залізобетонні конструкції 

одноповерхових виробничих будівель 

Конструктивні схеми одноповерхових 

каркасних виробничих будівель. Склад 

каркасу, поперечні і поздовжні рами, їх 

статичний розрахунок, розрахунок рам з 

використанням ЕОМ. Забезпечення 

просторової жорсткості будівель, системи 

в'язів. 

8 18 

4 

Тема 4.Залізобетонні конструкції 

багатоповерхових промислових, 

цивільних та житлових будинків 

Конструктивні схеми багатоповерхових 

будівель, каркасні, без каркасні, каркасно-

панельні, каркасно-монолітні, будівлі із 

об'ємних блоків. Забезпечення просторової 

жорсткості багатоповерхових будівель, 

рамна, в'язева та рамно-в'язеві системи 

забезпечення просторової жорсткості 

будівель. 

2 12 

Змістовий модуль 2 «Кам’яні та армокам’яні конструкції» 

4 Тема 5. Механічні характеристики 

кам’яної кладки 

Матеріали для кам’яних і армокам’яних 

конструкцій. Кам’яні матеріали і вироби. 

Будівельні розчини. Арматура.  

Напружений стан каменю і розчину при 

стисканні кладки. Стадії роботи кам’яної 

кладки при стисканні. 

14 29 
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1 2 3 4 5 

4 

Тема 6. Розрахунок міцності 

неармованих елементів кам’яних 

конструкцій 

Розрахунок центрально стиснутих 

елементів. Розрахунок кам’яної кладки на 

місцеве стискання (зминання). Розрахунок 

позацентрово стиснутих елементів. 

Розрахунок кам’яних елементів на косий 

стиск. Розрахунок елементів на згин, розтяг 

та зріз. 

14 22 

5 

Тема 7. Армокам’яні конструкції та 

їхні елементи 

Мета та види армування кладок. 

Розрахунок елементів з сітчастим 

армуванням. 

Конструктивні особливості армо-

кам’яних конструкцій з поздовжнім 

армуванням. Розрахунок армокам’яної 

кладки з повздовжнім армуванням. 

Комплексні елементи. Кам’яні 

елементи, посилені обоймами. 

16 16 

6 

Тема 8. Основні положення 

проектування кам'яних будівель та 

їхніх частин 

Розрахунок багатошарових стін. 

Проектування вузлів обпирання балок і 

плит на кам’яні стіни. Анкерування стін і 

стовпів. 

Розрахунок кам’яних перемичок та 

висячих стін. Розрахунок стін підвалів. 

Проектування карнизів і парапетів. 

14 19 

Разом годин 86 144 
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8. Індивідуальні завдання 

Денна форма навчання 

7 – й семестр 

 

Курсова робота фахова (КРф) на тему: “Міжповерхове залізобетонне 

перекриття”. Проектується залізобетонне перекриття промислової або 

цивільної будівлі із монолітного залізобетону (плита і другорядна балка, 

центрально навантажена колона, окремий фундамент) або із збірних 

залізобетонних звичайних конструкцій (збірна плита перекриття, збірно-

монолітний ригель, колона, фундамент). Об’єм роботи складає: 20...25 

сторінок пояснювальної записки і 2 аркуші креслень формату А-3. На 

виконання роботи відводиться 16 годин. Розрахунки і графічна частина 

роботи виконуються з використанням комп’ютерної техніки. Якість 

виконання і прилюдний захист роботи оцінюється комісією (не менше 2-х 

викладачів) від 0 до 100 балів. Позитивна оцінка студенту за курсовий проект, 

виставляється за умови виконання роботи в повному обсязі відповідно до 

індивідуального завдання і позитивному її захисті. Курсова робота повинна 

бути виконана і захищена до початку екзаменаційної сесії. 

8 – й семестр 

Курсовий проект фаховий (КПф) на тему: “Залізобетонні конструкції 

одноповерхової виробничої будівлі”. Відповідно до індивідуального завдання 

проектується каркас одноповерхової виробничої будівлі. Виконується 

статичний розрахунок рами за допомогою програмного забезпечення на ЕОМ 

або за допомогою таблиць довідкової літератури вручну. Розраховуються і 

конструюються попередньо-напружений ригель рами (балка, ферма, арка) або 

підкранова балка, крайня або середня колона і окремий фундамент під неї. 

Об’єм проекту складає: 35...40 сторінок пояснювальної записки і 3-х аркушів 

креслень формату А-3. На виконання проекту відводиться 24 години. 

Розрахунки і графічна частина проекту виконуються з використанням 

комп’ютерної техніки. Якість виконання і прилюдний захист проекту 

оцінюється комісією (не менше 2-х викладачів) від 0 до 100 балів. Позитивна 

оцінка студенту за курсовий проект, виставляється за умови виконання 

проекту в повному обсязі і позитивному його захисті. Курсовий проект 

повинен бути виконаний і захищений до початку екзаменаційної сесії. 

 

       
      



 

 20 

Заочна форма навчання 

В 9-ому семестрі виконується фахова курсова робота за індивідуальним 

завданням на тему «Міжповерхове залізобетонне перекриття». Склад і обсяг 

роботи, вимоги до виконання такі ж, як і для денної форми навчання. 

В 10-ому семестрі виконується фаховий курсовий проект за 

індивідуальним завданням на тему “Залізобетонні конструкції одноповерхової 

виробничої будівлі”. Склад і обсяг проекту, вимоги до виконання такі ж, як і 

для денної  форми навчання. 

9. Методи навчання 

В навчанні використовуються традиційні методи (лекції, практичні 

заняття, лабораторні роботи) та індивідуальні заняття з кожним студентом. 

Під час читання лекцій за темами навчальної програми використовуються 

плакати, макети, зразки виробів, мультимедійні презентації, слайди. 

Активізація роботи студентів на лекціях досягається тісним зворотнім 

зв’язком, завдяки спільного вишукування правильних відповідей на задані 

питання з розглянутого матеріалу. 

Під час проведення практичних занять використовуються державні 

будівельні норми і стандарти, довідкова література, макети, плакати, 

проводиться рішення задач прикладного характеру з використанням ПЕОМ та 

програм “ЛІРА”, “МІРАЖ” тощо. 

Виконання лабораторних робіт проводиться на реальних зразках з 

використанням сучасного лабораторного обладнання і вимірювальної техніки 

(тензометри, тензорезістори, прогиноміри, індикатори годинникового типу, 

мікроскоп). Обробка і аналіз отриманих даних виконується з використанням 

комп’ютерних програм. 

10.  Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- проведення письмових контрольних робіт після вивчення кожного 

блоку змістовних модулів за білетами або тестами; 

- прилюдний захист курсової роботи та курсового проекту; 

- усне опитування студентів під час проведення практичних та 

лабораторних занять; 

- проведення дискусій з проблемних питань; 
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- підсумковий контроль у вигляді екзамену за екзаменаційними білетами 

установленої форми. 

Для діагностики знань використовується модульна кредитно-трансферна 

система з 100-бальною шкалою оцінювання та національна система 

оцінювання знань. 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Індивідуальні завдання 

Пояснювальна 

записка 

Графічна частина Захист роботи Сума балів 

Курсова робота фахова (КРф) 

до 35 балів до 25 балів до 40 балів 100 

Курсовий проект (КПф) 

до 40 балів до 20 балів до 40 балів 100 

Екзамени 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 

 

Сума 

Змістовий модуль 1 (7-й семестр, денна форма) 

Т1 Т2 Т3 Т4 40 100 

20 10 20 10 

Змістовий модуль 2 (8-й семестр, денна форма) 

Т5 Т6 Т7 Т8 40 100 

15 20 10 15 

Т1, Т2, Т3 ….. – теми змістових модулів. 

Студенти заочної форми навчання після захисту індивідуальних завдань 

складають екзамени за змістовими модулями відповідно в 9-му і 10-му 

семестрах, результати складання екзамену оцінюються в межах 0 – 100 балів. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи) 

90 - 100 відмінно 

82 - 89 добре 

74 - 81 

64 - 73 задовільно 

60 - 63 

35 - 59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 - 34 незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни містить: 

− робочу програму 

− навчальну літературу, рекомендовану МОН України (підручники, 

посібники); 

− методичну літературу, розроблену кафедрою; 

− альбоми типових залізобетонних конструкцій; 

− плакати залізобетонних конструкцій і вузлів; 

− макети залізобетонних конструкцій і будівель; 

− зразки курсових проектів; 

− програмні комплекси для ПЕОМ (ПК «Ліра», ПК «Міраж» тощо). 

 

13. Рекомендована література 

Базова: 

1. Залізобетонні конструкції/ А.Я. Барашиков, Л.М. Буднікова та інші. – 

Київ: Вища школа, 1995.-591с. 

2. Залізобетонні конструкції /П.Ф.Вахненко, А.М. Павліков, Горик О.В., 

Вахненко В.П. – Київ: Вища школа, 1999.-508с. 

3. Железобетонные конструкции: общий курс В.Н. Байков, Э.Е. Сагалов. – 

М. Стройиздат, 1991.-767с. 

4. Інженерні конструкції /За ред. Є.М. Бабича. – Львів: Світ, 1991. – 352с. 

5. Бабич В.Є., Караван В.В., Зінчук М.С. Проектування кам’яних і 

армокам’яних конструкцій. – Рівне, 2010. – 196 с. 

6. ДБН В.1.2 - 2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – Київ,   

2006.-10с. 

7. ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 

положення. –    Київ: Мінрегіонбуд, 2011. – 71 с. 

8. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого 

бетону. 

    Правила проектування.- Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с. 

9. ДБН В.2.6-162:2010. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні 

положення. –  

    Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. – 98 с. 

Допоміжна: 

1. Кам’яні та армокам’яні конструкції /П.Ф. Вахненко. – Київ: ІСДО, 1993.- 

260с. 

2. Железобетонные конструкции: Курсовое и дипломное проектирование / 

Под ред. А.Я. Барашикова. – Киев: Высшая школа, 1987. – 416с. 

3. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки / Г.В. Гетун, Б.Г.   
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   Криштоп. – Київ: КОНДОР, 2005. – 220с. 

4. Железобетонные конструкции / А.Б. Голышев, В.Я. Полищук, В.Я. 

Бачинский. – К.: Логос, 2002. – Том І; Том ІІ. 

5. Методичні вказівки до проектування збірних залізобетонних сегментних 

ферм  покриття прольотом 18 і 24 м з дисципліни “Залізобетонні і кам'яні 

конструкції”   для студентів спеціальності 7.092101 - ПЦБ всіх форм навчання 

/ Зінчук М.С. – Рівне: РДТУ. 2002.- 40 с. (051 - 124). 

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 з дисципліни  

   “Залізобетонні, кам’яні конструкції” для студентів спеціальності 7.092101 

“Промислове та цивільне будівництво”: “Статичний розрахунок поперечної    

рами” / Бабич Є.М., Глогов’як В.Ц.- Рівне: РДТУ, 2002. - 28 с. (051-10). 

7. Бабаєв В. М. Практичний розрахунок елементів залізобетонних 

конструкцій за ДБН В.2.6-98:2008 у порівнянні з розрахунками за СНиП 

2.03.01-84
*
і ЕН 1992-1- 1 (Eurocode 2) / В. М. Бабаєв, А. М. Бамбура, О. М. 

Пустовойтова, П. А. Рєзнік,    Є. Г. Стоянов, В. С. Шмуклер // За загальною 

редакцією В. С. Шмуклера. –  Харків: «Золоті сторінки», 2015. – 208  

8. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. – 

Київ:    Мінбуд України, 2006. – С. 15. 

9. Кодыш Э. Н. Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по  

прочности, трещиностойкости и деформациям /Э. Н. Кодыш, И. К. Никитин, 

Н.Н.  Трекин.–Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов,  2010. 

– 352 с. 

10. Методичні рекомендації до розрахунків несучої здатності нормальних  

     перерізів згинальних залізобетонних елементів з дисципліни «Будівельні 

конструкції» / В. Є. Бабич, В. В. Савицький. – Рівне: НУВГП, 2012. – 28 с. 

11. Мурашко Л. А. Розрахунок за міцністю перерізів нормальних та похилих 

до  поздовжньої осі згинальних залізобетонних елементів за ДБН В.2.6-

98:2009 /  Л. А. Мурашко, В. М. Колякова, Д. В. Сморкалов. – Київ: 

«Київський  університет», 2012. – 72 с. 

12. Розрахунок міцності нормальних перерізів балкових елементів за 

нелінійною  деформаційною моделлю (на основі ДБН В.2.6-98:2009): 

Навчальний посібник  А. М. Павліков, О. В. Бойко. За ред. А. М. Павлікова. – 

Полтава: ПолтНТУ,   2012. – 85 с. 

13. EN 1992-1-1: Eurocode 2. Design of Concrete Structures. Part 1: General rules 

and  Rules for Buildings draft. December, 2004. 

 

14.  Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Кабінет Міністрів україни / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 
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2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Державна архітектурно-будівельна інспекція України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.dabi.gov.ua. 

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://www.nuwm.edu.ua/MySql/). 

8. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ep3.nuwm.edu.ua. 

9. ДСТУ, ДБН, СНиП, ТУ, збірники наукових праць, що зберігаються у 

фонді бібліотеки НУВГП. 

 

 

      Програму склали:  

     професор кафедри промислового, цивільного  

     будівництва та інженерних споруд, д.т.н.                                Є. М. Бабич 

     професор кафедри промислового, цивільного  

    будівництва та інженерних споруд, к.т.н.                              О. П. Борисюк 

     професор кафедри промислового, цивільного  

    будівництва та інженерних споруд, к.т.н.                              Г. Х. Масюк 

       
      


