
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 074-079. 

2. Назва:    Металеві конструкції. 

3. Тип:    обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти    І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:    3, 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:    6, 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:    7. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Романюк В.В., к.т.н., 

профессор; Налепа О.І., к.т.н., доцент; Чорнолоз В.С., к.т.н., професор. 

9. Результати навчання:    після вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: – типи балок і балкових кліток та їх вузлові поєднання, схеми каркасів 

одноповерхових промислових будівель, типи центрально- і позацентрово стиснутих 

колон будівель, ригелі (кроквяні ферми) одноповерхових промислових будівель, види 

підкранових конструкцій; 

 вміти: – виконувати розрахунки і конструювання балок і балкових конструкцій та 

вузлів поєднання балок, конструювати каркаси одноповерхових промислових будівель, 

проектувати центрально- і позацентрово стиснуті колони будівель та їх елементи, 

проектувати ригелі покриттів одноповерхових промислових будівель. 

10. Форми організації занять:    лекції, практичні заняття, самостійна робота, курсова 

робота, курсовий проект, контрольні заходи у вигляді опитування та проведення 

контрольних робіт. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:    теоретична 

механіка, опір матеріалів, будівельна механіка, архітектура, будівельні конструкції. 

      Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: будівельні 

конструкції, залізобетонні конструкції, конструкції з деревини та пластмас. 

12. Зміст курсу: Змістовий модуль 1. Тема 1. Балки і балкові конструкції. Тема 2. 

Центрально-стиснуті колони і стояки. Змістовий модуль 2. Тема 3. Ригелі поперечних рам 

каркасу (кроквяні ферми). Змістовий модуль 3. Тема 4. Каркаси одноповерхових 

промислових будівель. Тема 5. Розрахунок каркасів одноповерхових промислових 

будівель. Змістовий модуль 4. Тема 6. Колони одноповерхових промислових будівель. 

Тема 7. Підкранові конструкції виробничих будівель. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Клименко Федір Єлисейович. 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. 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. 

4. Романюк Володимир Володимирович. Робочі майданчики виробничих будівель : 

навч. посіб. / В. В. Романюк. – Рівне : НУВГП, 2007. – 281 с. 

5. Романюк Володимир Володимирович. Металеві конструкції. Розрахунок елементів і 

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

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:    52 години 

лекцій, 22 години практичних занять, 136 годин самостійної роботи, 25 годин курсової 

роботи, 40 годин курсового проекту (разом – 210 годин); методи: інтерактивні лекції, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання:    оцінювання здійснюється за 100 – бальною 

шкалою: поточний контроль (60 балів): контрольні роботи, усне опитування; підсумковий 

контроль (40 балів): екзамени письмові наприкінці 6 і 7 семестрів. 

16. Мова викладання:    державна. 
 

 

Завідувач кафедри                                                                Є М Бабич, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: PP 074-079.; 

2. Title: Metal constructions; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level:  the first (Bachelor's degree);                                      

5. Year of study, when the discipline is offered: 3,4; 

6. Semester when the discipline is studied: 6,7; 

7. Number of established ECTS credits: 7; 

8. Surname, initials of the lecturer /lecturers, scientific degree, position: Romanyuk 

V.V., к.т.s., Professor; Nalepa O.I., к.т.s., docent; Chornoloz V.S., к.т.s., Professor. 

9. Results of studies: 

   know: - types of beams and beam cages and their nodal combinations, schemes of 

frames of single-storey industrial buildings, types of central and outcenter contiguous columns of 

buildings, crossbars (truss frames) of one-storey industrial buildings, types of crane structures; 

 be able to: - perform calculations and design of beams and beam structures and joints 

of beams, construct frames of one-storey industrial buildings, design central and non-centered 

contiguous columns of buildings and their elements, design bunks of coverings of one-storey 

industrial buildings. 

10. Forms of organizing classes lectures, practical training, independent work , coursework, 

course project, control measures in the form of a survey and conducting control works. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
theoretical mechanics, material resistance, building mechanics, architecture, building constructions. 

12. Course contents: Semantic module 1. Theme 1. Beams and beam designs. Theme 2. 

Central-compressed columns and risers. Content module 2. Theme 3. Crossings of transverse frame 

frames (truss frames). Semantic module 3. Theme 4. Frameworks of one-storey industrial buildings. 

Theme 5. Calculation of frameworks of one-storey industrial buildings. Semantic module 4. Theme 

6. Columns of one-storey industrial buildings. Theme 7. Crane design of industrial buildings. 
13. Recommended educational editions:  1. Klymenko Fedor Yeliseyovych. Metal 

constructions: a textbook / F. E. Klymenko, V. M. Barabash, L.I. Storozhenko; for ed. F. E. 

Klimenko. - 2nd form., Vipr. and add - Lviv: World, 2002. - 312 p. : 320 slave.  2. Metal 

constructions: General course: textbook for high schools / [aut. count : O. O. Nilov, V. O. 

Permyakov, O. V. Shimanovsky and others.]; under the congregation Ed. O.Nilov and 

O.Shymanovsky. - 2nd species., Processing. and add - K .: Publishing house "Stal", 2010. - 869 p., 

408 rice, 138 tables. 3. Metal structures. General course: a textbook for the studio. Higher education 

institutions / [aut. count : Yu. I. Kudishin, E. I. Belen, V. S. Ignatyev, and others]; ed. Yu. I. 

Kudishin. - Moscow: Izdcenter "Academy", 2008. - 680 pp. 4. Romanyuk Volodymyr V. 

Workplaces for industrial buildings: teaching. manual / V.V. Romanyuk. - Rivne: NUVGP, 2007. - 

281 pp. 5. Romanyuk Volodymyr V. Metal constructions. Calculation of elements and connections: 

teach. manual / V.V. Romanyuk. - Rivne: NUVGP, 2014 - 449 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
52 - hours lectures, 22 - hours practical training, 136 - hours independent work самостійної роботи, 

25 - hours course work , 40 - hours course project  (total – 210 hours); methods of teaching: 

interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia tools . 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale: current control (60 points): control works, 

questioning; final control (40 points): written exam at the end of the 6th, 7th semester  

    

16. Language of teaching:   ukrainian 

 

Head of the Department                                                                         M. Babych, Doctor of 

Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


