
 



 2 

Робоча програма навчальної дисципліни «Металеві конструкції 
інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» всіх форм навчання. – Рівне: НУВГП, 2019. – 12 с. 
 

 

 

 

Розробники: Романюк В.В. – кандидат технічних наук, професор кафедри 
промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд; 
Налепа О.І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри 
промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд; 

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри промислового, 
цивільного будівництва та інженерних споруд 

 

Протокол від  “ 9 ”  квітня  2019 року  № 8. 

 

Завідувач кафедри промислового, 
цивільного будівництва 

та інженерних споруд______________________________Є.М. Бабич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В. В. Романюк, 2019 

 О.І. Налепа, 2019 

 НУВГП, 2019 

 



 3 

Вступ 
 

Програма навчальної дисципліни «Металеві конструкції інженерних 
споруд» розроблена відповідно до ОНП за спеціальністю 192 – 

«Будівництво та цивільна інженерія» для здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня підготовки і охоплює всі змістові модулі з 
кількістю академічних годин, передбачених навчальним планом. 

Дисципліна вибіркова. 
Навчальна дисципліна «Металеві конструкції інженерних споруд» має 

комплексний характер, вона є логічним продовженням фахових дисциплін 
для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, і має на меті допомогти 
здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти поглиблено 
оволодіти теоретичними основами, методами і засобами розрахунку та 
конструювання споруд спеціального призначення. 

 

Анотація 

 

Дисципліна передбачає вивчення таких основних розділів: легкі 
металеві конструкції одноповерхових виробничих будівель; листові 
конструкції; металеві конструкції великопрольотних покриттів з 
плоскими та просторовими несучими системами; металеві конструкції 
багатоповерхових будинків; висотні споруди; реконструкція та 
підсилення несучих конструкцій будівель. 

 

Ключові слова: легкі, листові, великопрольотні, плоскі, просторові, 
багатоповерхові, висотні, реконструкція, підсилення, споруди, 
конструкції. 

 

Abstract 

 

The discipline involves studying the following main sections: lightweight 

metal structures of one-storey production buildings; sheet constructions; metal 

constructions of large-width coatings with flat and space bearing systems; 

metal structures of multistory buildings; high-rise buildings; reconstruction 

and reinforcement of bearing structures of buildings. 

 

Key words:: lightweight, sheet, of large-width coatings, flat, space, 

multistory, high-rise, reconstruction, strengthening, structures, constructions. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

освітньо-наукова 

програма, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 

3,0. 
Галузь знань 

19 – «Архітектура 
та будівництво» 

Вибіркова 

Рік підготовки 

2–й 2–й 

Загальна кількість 
годин – 90. 

Семестр 

Спеціальність 192 – 

«Будівництво та 
цивільна 

інженерія» 

3–й 3–й 

Лекції 
Кількість модулів – 

2. 

14 2 

Практичні 

Кількість змістових 
модулів – 2. 

Освітньо-наукова 

програма за 
спеціальністю 

192 – «Будівництво 
та цивільна 
інженерія» 

16 6 

Лабораторні 
– – – – 

Кількість годин 
аудиторних занять 

на тиждень для 
денної форми 

навчання – 2,0. 

 

Самостійна робота 

60 82 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання Рівень вищої освіти 

третій (освітньо- 

науковий) 
Вид підсумкового контролю 

Залік Залік 

Примітка. Відношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 
денна форма навчання – 50%; 

заочна форма навчання – 10,0%. 

 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни “Металеві конструкції інженерних споруд” 
є фахова підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які повинні: 

знати: – номенклатуру та особливості роботи легких металевих конструкцій 
одноповерхових виробничих будинків; види листових конструкцій та 
особливості їх напруженого стану; великопрольотні конструкції покриттів з 
плоскими та просторовими несучими системами; багатоповерхові будинки; 
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висотні споруди; загальні положення та класифікацію способів реконструкції 
виробничих будинків, а також методи підсилення несучих конструкцій; 

вміти: – розраховувати розтягнуті, стиснуті та згинальні елементи 
будівельних конструкцій; виконувати розрахунки і конструювання полегшених 
балок з гнучкою та перфорованою стінками; резервуарів для нафтопродуктів 
низького тиску та бункерів; компонувати великопрольотні покриття балкових, 
арочних і рамних систем, оболонок, куполів, структур, складок; компонувати 
несучі системи багатоповерхових будинків та висотних споруд; визначати 
технічний стан конструкцій та проектувати їх підсилення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 
Змістовий модуль 1 (ЗМ-1) 

Легкі і листові конструкції та конструкції великопрольотних 
покриттів 

 
Тема 1 (Т-1). Легкі металеві конструкції одноповерхових виробничих 

будівель 
Загальна характеристика та галузі застосування легких стальних конструкцій. 

Особливості компонування каркасів з легких металевих конструкцій. 
Особливості роботи, конструкції та розрахунку легких балок з гнучкою та 

перфорованою стінками. 
Конструктивні особливості та основи розрахунку конструкцій легких 

покриттів, стояків та колон легких стальних каркасів. 
 

Тема 2 (Т-2). Листові конструкції 
Галузі застосування, класифікація, особливості експлуатації, виготовлення та 

монтажу листових конструкцій. Навантаження та впливи, особливості 
напруженого стану тонких металевих оболонок і пластинок. Основи розрахунку 
тонких оболонок і пластинок, крайовий ефект. 

Галузі застосування, класифікація, особливості експлуатації резервуарів. 
Основи розрахунку резервуарів різних типів. Галузі застосування, класифікація 
та особливості експлуатації газгольдерів. 

Галузі застосування, класифікація, особливості навантажень на бункери і 
силоси. Основи компонування, конструювання та розрахунку бункерів з 
плоскими стінками. 
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Тема 3 (Т-3). Металеві конструкції великопрольотних покриттів з 
плоскими та просторовими несучими системами 

Галузі застосування, класифікація, основні особливості великопрольотних 
покриттів. Основи компонування та розрахунку балкових, аркових і рамних 
великопрольотних покриттів. 

Класифікація і аналіз просторових стержневих систем. Особливості 
компонування, конструювання і розрахунку просторових плит (перехресних 
ферм і структур). 

Особливості компонування, конструювання та основи розрахунку оболонок, 
куполів та складок. 

Великопрольотні висячі покриття: системи висячих покриттів, основні 
властивості, особливості роботи, способи стабілізації. Особливості 
компонування, конструювання та розрахунку однопоясних, двопоясних та інших 
систем покриттів. 

 

Змістовий модуль 2 (ЗМ-2) 

Конструкції багатоповерхових будинків і висотних споруд, 
реконструкція та підсилення конструкцій 

 
Тема 4 (Т-4). Металеві конструкції багатоповерхових будинків 

Галузі застосування, класифікація, особливості роботи та компонування 
несучих систем багатоповерхових будинків. Проектування елементів каркасу 
багатоповерхових будинків різних систем. Типи елементів, особливості роботи, 
перевірка міцності та стійкості. 

 

Тема 5 (Т-5). Висотні споруди 

Галузі застосування, класифікація, особливості проектування та зведення 
висотних споруд. Особливості конструювання, компонування та розрахунку 
несучих конструкцій веж і щогл споруд зв’язку. 

 

Тема 6 (Т-6). Реконструкція та підсилення несучих конструкцій будівель 

Загальні положення та класифікація способів реконструкції виробничих 
будівель; вплив різних факторів на стан конструкцій. 

Технічний стан та обстеження існуючих стальних конструкцій. 
Методи підсилення конструкцій. Особливості конструювання, роботи та 

розрахунку елементів і з’єднань, які підсилюються під навантаженням. 
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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 інд с.р 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Легкі і листові конструкції та конструкції 
великопрольотних покриттів 

Тема 1. 

Легкі 
металеві 
конструкції 
одноповерхо
вих 
виробничих 
будівель. 

8 2 3 – – 3 8 0,5 1 – – 6,5 

Тема 2. 

Листові 
конструкції. 

8 2 3 – – 3 8 0,5 1 – – 6,5 

Тема 3. 

Металеві 
конструкції 
великопрольотн
их покриттів 

 з плоскими та
та 
просторовими 
несучими 
системами.  

20 6 4 – – 10 20 0,5 2 – – 17,5 

Разом за за 
змістовий 
модуль 1 

36 10 10 – – 16 36 1,5 4 – – 30,5 

Змістовий модуль 2. Конструкції багатоповерхових будинків і висотних 
споруд, реконструкція та підсилення конструкцій 

Тема 4. 

Металеві 
конструкції 
багатоповерхо
вих будинків. 

8 2 2 – – 4 8 0,5 1 – – 6,5 

Тема 5. 

Висотні 
споруди. 

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

Тема 6 

Реконструкція 
та підсилення 
несучих 
конструкцій 
будівель. 

8 1 2 – – 5 8 – - – – 8 

Разом за за 
змістовий 
модуль 2 

24 4 6 – – 14 24 0,5 2 – – 21,5 

Разом за 
модуль 1 

60 14 16 – – 30 60 2 6 – – 52 

Модуль 2 

Індивідуаль
не завдання 

30 – – – 30 – 30 – – – 30 – 

Разом за 
модуль 2 

30 – – – 30 – 30 – – – 30 – 

Разом з 
дисципліни 

90 14 16 – 30 30 90 2 6 – 30 52 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 
№№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Розрахунок і конструювання легких балок з гнучкою та 
перфорованою стінками. 

3 

2. Розрахунок елементів резервуарів для нафтопродуктів 
низького тиску та бункерів. 

3 

3. Компонування та розрахунок елементів великопролітних 
покриттів балкових, арочних і рамних систем, оболонок, 
куполів, структур, складок. 

4 

4. Компонування та розрахунок несучих систем 
багатоповерхових будинків 

2 

5. Компонування та розрахунок несучих систем висотних 
споруд 

2 

6. Визначення технічного стану конструкцій та проектування 
їх підсилення. 

2 

Разом з дисципліни 14 
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Заочна форма навчання 

 
№№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Розрахунок і конструювання легких балок з гнучкою та 
перфорованою стінками. 

1 

2. Розрахунок елементів резервуарів для нафтопродуктів 
низького тиску та бункерів. 

1 

3. Компонування та розрахунок елементів великопролітних 
покриттів балкових, арочних і рамних систем, оболонок, 
куполів, структур, складок. 

2 

4. Компонування та розрахунок несучих систем 
багатоповерхових будинків 

1 

5. Компонування та розрахунок несучих систем висотних 
споруд 

1 

6. Визначення технічного стану конструкцій та проектування 
їх підсилення. 

- 

Разом з дисципліни 6 

 

6. Cамостійна робота 
 

Для аспірантів денної форми навчання години для самостійної роботи 
визначені із розрахунку витрат часу на опанування лекційного матеріалу та 
підготовки до практичних занять (0,5 години на 1 годину аудиторного заняття) 
та підготовки до контрольних заходів (всього 60 години). 

Для аспірантів заочної форми навчання самостійна робота включає 
теоретичне вивчення програмного матеріалу, підготовку до практичних занять 
та підготовку до складання заліку (всього 82 години) 

 

7. Методи навчання 
 

У навчальному процесі передбачені традиційні лекції з використанням 
плакатів, слайдів та інших технічних (мультимедійних) засобів навчання. На 
практичних заняттях використовуються державні стандарти, норми 
проектування, довідкова література, макети елементів і з’єднань. Проводиться 
обговорення результатів виконання індивідуальних занять. 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння аспірантами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: 

– проведення модульних контрольних робіт після вивчення кожного 
змістового модуля за білетами або тестами; 
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– усне опитування під час проведення практичних занять; 
– захист індивідуального завдання або контрольної роботи (для студентів 

заочної форми навчання). 
 

9. Розподіл балів, які отримують аспіранти 
 

ЗМ-1 ЗМ-2 Разом 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 ІЗ 
100 

13 12 25 11 11 8 20 

Примітка. ЗМ-1, ЗМ-2 – змістові модулі; Т-1 – Т-6 – теми змістових модулів; 

ІЗ – індивідуальне завдання. 

 

10. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня під час оцінювання 
результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою програмою 
навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 
– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 
– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою 

90 – 100  

зараховано 82 – 89  

74 – 81  

64 – 73  зараховано 
60 – 63  

35 – 59  незараховано з можливістю повторного складання 

1-34 незараховано з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни містить: робочу програму; 

навчальну літературу; методичну літературу; нормативно-інструктивну 
літературу; конспекти лекцій на паперовому носії; конспекти лекцій на 
електронному носії; альбоми типових будівельних конструкцій; плакати; слайди; 
макети будівельних конструкцій і вузлів. 

 

12. Рекомендована література 
Базова: 

1. Клименко Ф. Є. Металеві конструкції : підручник / Ф. Є. Клименко, 
В. М . Барабаш, Л. І. Стороженко; за ред. Ф. Є. Клименка. – 2-е вид., випр. і 
доп. – Львів : Світ, 2002. – 312 с. : 320 іл. 

2.  Металеві конструкції : Загальний курс : підручник для ВНЗ / [авт. кол. : 
О. О. Нілов, В. О. Пермяков, О. В. Шимановський та ін.]; під заг. ред. 
О. О. Нілова та О. В. Шимановського. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : 
Видавництво «Сталь», 2010. – 869 с., 408 рис., 138 табл. 

3.  Металлические конструкции. В 3 т. Т.1. Элементы конструкций : учеб. для 
строит. ВУЗов / [авт. кол. : В. В. Горев, Б. Ю. Уваров, В. В. Филиппов и др.]; 
под ред. В. В. Горева. – 3-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2004. – 551 с. : ил. 

4.  Металлические конструкции. В 3 т. Т.2. Конструкции зданий : учеб. для 
строит. ВУЗов / [авт. кол. : В. В. Горев, Б. Ю. Уваров, В. В. Филиппов, 
Б. И. Белый и др.]; под ред. В. В. Горева. – 3 -е изд., стер. – М. : Высш. шк., 
2004. – 528 с. : ил. 

5. Металлические конструкции. В 3-х томах. Т.2. Стальные конструкции 
зданий и сооружений : справочник проектировщика / под общ. ред. 
В. В. Кузнецова (ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова). – М. : 
Изд-во АСВ, 1998. – 512 с. 

6. Металлические конструкции. Общий курс : учебник для студ. ВУЗов / [авт. 
кол. : Ю. И. Кудишин, Е. И. Беленя, В. С. Игнатьева и др.]; под ред. 
Ю. И. Кудишина. – М. : Изд.центр «Академия», 2008. – 680 с. 

7. Романюк В. В. Робочі майданчики виробничих будівель : навч. посіб. / 
В. В. Романюк. – Рівне : НУВГП, 2007. – 281 с. 

8. Романюк В. В. Металеві конструкції. Розрахунок елементів і з’єднань : 

навч. посіб. / В. В. Романюк. – Рівне : НУВГП, 2014. – 449 с. 
 

Допоміжна: 
1. Алюмінієві конструкції : ДБН В.2.6 – 165: 2011. – Офіц вид. – К. : ДП 

«Укрархбудінформ», 2012. – 80 с. (Нормативний документ Мінрегіонбуду 
України. Основні положення). 

2. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки 
будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ : ДБН В.1.2-14-2009. – 
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Офіц вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 37 с. (Нормативний 
документ Мінрегіонбуду України. Норми проектування). 

3. Навантаження і впливи : ДБН В.1.2 – 2:2006. – Офіц вид. – К. : Сталь, 2006. – 

59 с. (Нормативний документ Мінбуду України. Норми проектування). 
4. Прогини і переміщення. Вимоги проектування : ДСТУ Б В.1.2 – 3:2006. – К. : 

Сталь, 2006. – 10 с. (Нормативний документ Мінбудархітектури України. 
Національний стандарт України). 

5. Сталеві конструкції : ДБН В.2.6 – 198: 2014. – Офіц вид. – К. : ДП 
«Укрархбудінформ», 2014. – 199 с. (Нормативний документ Мінрегіонбуду 
України. Норми проектування). 

 

13. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

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

2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua. 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://сbs.rv.ua. 

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

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

(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

5. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua. 

6. Рівненський ЦНТЕІ: м. Рівне, вул. Замкова, 22. / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://cntei.rv.ua. 

7. Інтернет бібліотеки: 
– загально-освітня електронна бібліотека / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://alledu.eup.ru; 

– електронна бібліотека «Наука и техника» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://n-t.ru; 

8. Пошукові сайти (науково-технічні) / [Електронний ресурс]. – Режими 

доступу: http://scholar.google.ru/; http://www.scopus.com; 

http://www.sciencedirect.com; http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/; 

http://scirus.com/; http://www.scinet.cc/. 

 

Розробники: 

професор кафедри промислового, 
цивільного будівництва та 

інженерних споруд, к.т.н.  _________________________В.В. Романюк 

доцент кафедри промислового, 
цивільного будівництва та 

інженерних споруд, к.т.н.  _________________________О.І. Налепа 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://сbs.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://ep3.nuwm.edu.ua./
http://cntei.rv.ua/
http://alledu.eup.ru/
http://n-t.ru/
http://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://scirus.com/
http://www.scinet.cc/

