
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 192/ 
2. Назва: «Залізобетонні та кам’яні конструкції». 
3. Тип:обов’язкова. 
4. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: четвертий. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: сьомий, восьмий. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6,75. 
8. Прізвище, ініціали лекторів, науковий ступінь, посада: Бабич Є. М.,  

д. т. н., завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та 

інженерних споруд, Масюк Г. Х., к. т. н., професор кафедри 

промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд,  

9. Результати навчання: внаслідок вивчення дисципліни студент повинен 

мати наступні компетенції: 

знати: 

- правила конструювання залізобетонних, кам’яних та армокам’яних 

конструкцій будівель і споруд;  

- принципи компоновки, розрахунку та конструювання плоских 

залізобетонних перекрить різних конструкцій,  

- типи фундаментів неглибокого закладання, 

- види  залізобетонних конструкцій одноповерхових та 

багатоповерхових будівель, 

- основи 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.  

10.Форми організації занять: лекції, практичні заняття, лабораторні 

заняття; самостійна робота, індивідуальні науково-дослідні завдання, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:, 
«Будівельне матеріалознавство»,«Будівельна механіка», «Будівельні 

конструкції», «Математика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Зміст дисципліни: 
Тема1.Загальні принципи проектування одноповерхових і багатоповерхових 

будівель і їх конструкцій. 
Тема 2. Плоскі залізобетонні перекриття. 

Тема 3. Залізобетонні фундаменти неглибокого закладання.  

Тема 4. Залізобетонні конструкції одноповерхових каркасних виробничих 

будівель.  

Тема 5. Залізобетонні конструкції багатоповерхових промислових, 

цивільних та житлових будівель.  

Тема 6. Механічні характеристики кам’яної кладки.  

Тема 7. Розрахунок міцності неармованих елементів кам’яних  

конструкцій.  

Тема 8. Армокам’яні конструкції та їхні елементи.  

Тема 9. Основні положення проектування кам'яних будівель та їхніх частин.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Байков В.Н., Сигалов Э.Е.  Железобетонные конструкции: Общий курс.-

Стройиздат , 1991. – 767 с. 

2. Залізобетонні конструкції / А.Я.Барашиков, Л.М.Будникова, та інші. – 

Київ: Вища школа, 1995. – 591 с. 

3. Павліков А. М. Залізобетонні конструкції: будівлі, споруди та їх частини: 

підручник / А. М. Павліков. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 284 с. 

4. Бабич Є. М. Розрахунок і конструювання залізобетонних балок: 

навчальний посібник / Є.М Бабич, В.Є. Бабич.- Рівне: НУВГП, 2017.-191 

с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
40 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 8 год. лабораторних робіт, 40 

год. індивідуальні завдання, 173 год. самостійна робота. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні 

завдання, групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (по 4о балів): екзамен письмовий в кінці сьомого 

і восьмого семестрів. – залік в кінці сьомого та восьмого семестрів. 

Поточний контроль (по 60 балів в кожному семестрі): тестування, 

опитування, захист індивідуального завдання, захист лабораторних 

робіт. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри промислового, 

цивільного будівництва та 

інженерних споруд                                  Є. М. Бабич, д. т. н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переклад англійською мовою 

 

 

1. Code: .192/ 

2. Title:. "Reinforced concrete and stone structures". 

3. Type:, is obligatory. 

4. Higher education level:. first (bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: . the fourth. 

6. Semester when the discipline is studied:. VII,VIII 

7. Number of established ECTS credits:.6.75 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Babych E. M.,Ph.D., 

Head of the Department of Industrial, Civil Engineering constructions and engineering structures, 

Masiuk H. H., Ph.D., Professor, Department of Industrial, Civil Engineering constructions and 

engineering structures. 

9. Results of studies: as a result of studying the discipline student must have the following 

competencies: 

know: 

- rules for the construction of reinforced concrete, stone and stone stone constructions of buildings 

and structures; 

- principles of layout, calculation and design of flat reinforced concrete will overlap various 

structures, 

- types of foundations of shallow laying, 

- types of reinforced concrete constructions of one-storey and multi-storey buildings, 

- bases of design of stone and stone-stone constructions; 

be able to: 

- to assemble the various types of reinforced concrete floors and to calculate their elements; 

- to design the design schemes of one-storied and multistory buildings; 

- to select the dimensions and determine the reinforcement of the foundations of shallow 

foundation; 

- to design elements and buildings using stone and stone structures; 

- to check the suitability of structures for use in carrying capacity, cracks and deformations. 

10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical classes, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Building Material Science", 

"Construction Mechanics", "Building Structures", "Mathematics". 

12. Course contents: 

Theme1.General principles of design of one-storey and multistory buildings and their constructions. 

Topic 2. Flat reinforced concrete floors. 

Theme 3. Reinforced concrete foundations of shallow laying. 

Theme 4. Reinforced concrete structures of single-storey carcass production buildings. 

Theme 5. Ferro-concrete structures of multistory industrial, civil and residential buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theme 6. Mechanical characteristics of the masonry. 

Theme 7. Calculation of the strength of non-reinforced stone elements 

constructions 

Theme 8. Armored stone constructions and their elements. 

Theme 9. Basic design of stone buildings and their parts. 

13. Recommended educational editions: 

1. Baikov VN, Sigalov E. E. Reinforced concrete structures: General course. -Stroyizdat, 1991. - 

767 p. 

2. Reinforced concrete structures / A.Ya.Barashikov, L.M. Budnikova, and others. - Kyiv: Higher 

School, 1995. - 591 pp. 

3. Pavlikov A. M. Reinforced concrete constructions: buildings, structures and their parts: textbook 

/ A. M. Pavlikov. - Poltava: LLC "ASMI", 2016. - 284 p. 

4. Babych Ye.M. Calculation and design of reinforced concrete beams: training manual / E.M. 

Babych, V.E. Babych. - Rivne: NUWM, 2017-191 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

40 hours lectures, 22 hours. Practical lessons, 8 hours laboratory work 40 hours. Individual tasks, 

173 hours. Independent work. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, group research tasks, 

use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (by 4o points): written exam at the end of the seventh and eighth semesters. - 

Record at the end of the seventh and eighth semesters. 

Current control (60 points in each semester): testing, questioning, individual task protection, 

laboratory work protection. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department of Industrial, 

civil engineering construction and engineering structures     E. M. Babych, Ph.D, Professor 

 

 

Implementator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


