
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПС 04; 

2. Назва: Основи розрахунків конструкцій дорожніх споруд; 

3. Тип: Вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І бакалаврський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:5,75; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Супрунюк В.В. канд. тех. наук. 

доцент; 

9. Результати навчання: Формування у студента теоретичних основ та практичних навичок з 

розрахунку та проектування дорожніх споруд, конструкцій та окремих їх елементів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Опір матеріалів», «Будівельна 

механіка», «Будівельні конструкції», «Штучні споруди», «Основи та фундаменти транспортних споруд». 

12. Зміст курсу: Балки і балкові конструкції. Центрально-стиснуті колони і стояки. Ригелі надземних 

переходів ( ферми). Металеві каркаси надземних переходів. Розрахунок каркасів споруд над-земних 

переходів. Колони споруд надземних переходів. Проекту-вання основ і фун-даментів під опори споруд 

надземних переходів. Особливості фізико-механічних характеристик деяких структурно-нестійких і 

слабких ґрунтів. Основні вимоги охорони праці під час проектування і використання металевих 

конструкцій. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції / За ред. Ф.Є. Клименка: 

Підручник. – 2 –ге вид., випр. і доп. - Львів: Світ, 2002.  - 312 с.: 320 іл. 

2. Нілов О.О., Пермяков В.О., Шимановський О.В., Білик С.І., Лавріненко Л.І., Бєлов І.Д., 

Володимирський В.О. Металеві конструкції: Загальний курс: Підручник для вищих навчальних 

закладів. – Видання 2-е, перероблене і доповнене / Під загальною редакцією О.О. Нілова та 

О.В. Шимановського. – К.: Видавництво «Сталь», 2010.- 869с., 408 рис., 138 табл. 

3. Романюк В.В. Робочі майданчики виробничих будівель: Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 

2007. - 281с.  

4. ДБН В.1.2.–2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – Київ, 2006. – 60 с. 

5. ДБН В.2.6 – 163: 2010. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу / 

Мінрегіонбуд України – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2011.- 202 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 112 год. самостійної роботи. Разом – 172 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): залік  письмовий, або тестовий в кінці 8 семестру. 

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                       Кузло М.Т. 

 

Розробник опису дисципліни  Супрунюк В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PS 04;  

2. Title: Basics of construction’s calculation of road structures. 

3. Type: selective. 

4. Level of higher education: bachelor's degree. 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 4. 

6. Semester when studying discipline: 8.  

7. Number of established ECTS credits: 5,75. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: V. Suprunyuk, candidate of 

engineering, associate professor. 

9. Learning outcomes: formation of theoretical basics and practical skills of students in the technology of 

calculation and design of road structures, constructions and their elements.  

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical trainings, control tests. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Resistance of materials”, “Building 

mechanics”, “Building constructions”, “Artificial structures” , “Bases and foundations of transport 

structures”. 

12. Course content: Beams and beam designs. Central compressed columns and risers. Crossings of 

overground transitions (farms). Metal frames of overground transitions. Calculation over-earth transitions 

structures. Columns of ground transitions structures. Designing of  the bases and foundations for the support 

of above-ground transitions structures. Features of physical and mechanical characteristics of some 

structural-unstable and weak soils. Basic requirements of labor protection during design and use of metal 

constructions. 

 

13. Recommended editions: 
1. F. Klimenko, V.  Barabash, L.  Storozhenko  “Metal constructions” Textbook. - 2nd edition, - Lviv: 

“SVIT”, 2002. – 312p. 

2. Nilov AA, Permyakov VO, Shymanovsky OV, Bilyk SI, Lavrinenko L.I., Belov I.D., Volodymyrsky V.O. 

Metal Structures: General Course: Textbook for Higher Educational Institutions. - Edition 2, revised and 

supplemented / Under the general editorship of O.O. Nilova and O.V. Shimanovsky - K .: Publishing house 

"Steel", 2010.- 869 p. 

3. V. Romanyuk  “Workplaces for industrial buildings”: Textbook. - Rivne: NUWMEE, 2007. – 281p. 

4. SBN V.1.2.-2: 2006. Loads and influences. Design standards. - Kyiv, 2006. – 60p.  

5. SBN V. 2.6 – 163: 2010. Steel constructions. Norms of designing, production and assembling / 

Minregionbud Ukraine. – K.: “Ukrarchbudinform”, 2011. – 202 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 30 lecture hours, 30 hours of practical 

trainings, 112 hours of independent work. Total – 172 hours. Methods: interactive lectures, elements of 

problem lecture, individual tasks, introduction of business and role games, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): written control or test at the end of 8 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning.  

16. Language of teaching: ukrainian.  
 

 

              Head of chair                          M.T. Kuzlo, doctor of engineering, professor. 

 

The author of the educational discipline description            Supruniuk V. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


