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ВСТУП  

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентностей, які сприяють логічному мисленню, вмінні використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології, програмні комплекси для проектування 

та розрахунку будівельних конструкцій та будівель в цілому.  

Слухачі дисципліни повинні навчитися визначати та оцінювати 

навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих 

конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

Навчальна дисципліна спрямована на формування професійної 

особистості, здатної використовувати весь спектр набутих компетентностей для 

досягнення успіху в конкурентному середовищі. Набуті в процесі вивчення 

дисципліни компетентності підвищать конкурентоспроможність молодих 

фахівців на ринку праці.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: вивчення 

програмних комплексів для проектування та розрахунку будівельних 

конструкцій та будівель в цілому; 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати:  

 способи розв’язання інженерних задач; 

 програмні комплекси для проектування та розрахунку будівельних 

конструкцій та будівель в цілому. 

вміти:  

 створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для 

подальшого проектування будівель і споруд, в тому числі з використанням 

інформаційних технологій;  

 використовувати та розробляти технічну документацію, в тому 

числі з використанням сучасних інформаційних технологій;  

 продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні 

характеристики та технологію виготовлення. 

Пререквізити:  вивчення  даної  навчальної  дисципліни  студент 

 розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни як (математика, інформатика, 

будівельне матеріалознавство, опір матеріалів, будівельна фізика).  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування 

показників   

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої  

освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни  

денна форма  

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів 

ESTS – 9  

Освітньо-професійні 
програми першого рівня  

вищої освіти за 

спеціальністю  

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія»  

За вибором 

Кількість модулів – 2  
Рік підготовки:  

3-4-й  3-4-й  
Загальна кількість 

годин – 210 Лекції  

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної  роботи 

– 3  

- год.  - год.  

Практичні, семінарські  

- год.  - год.  

Лабораторні  

82 год. 20 год. 

Самостійна робота 

128 год.  190 год.  

Вид контролю: екзамен  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/1,5 для 

заочної форми навчання – 1/8.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС   

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

68-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАННЯ  

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчальнопізнавальної діяльності студентів передбачене проведення 

лабораторних робіт з використанням програмних комплексів для проектування і 

розрахунку будівельних конструкцій, з допомогою яких, студенти моделюють 

різні варіанти будівель, споруд та окремих будівельних конструкцій. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом 

виконання студентами:  

1) виконання і захист лабораторних робіт; 

2) презентацій і виступів на наукових 

заходах. 

 

  

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Компоновка 

1. Побудова елементів будівель. Побудова осей. Побудова колон. 

Перегляд в 3-D.  

2. Властивості елементів. Вибір елементів. Задання параметрів 

елементів. 
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3. Способи побудови та редагування. Декартова сітка. Полярна сітка. 

Осі будівлі. 

4. Вибір будівельних матеріалів. Задання будівельних матеріалів в 

програмі МОНОМАХ. Зміна будівельних матеріалів конструкцій. 

 

Тема 2. Балка.  

1. Проектування балки. Вибір січення балки. Формування схеми балки. 

2.  Розрахунок балки. Розрахунок балки по першому і другому 

граничних станах (розрахунок по розкриттю тріщин). Побудова епюр 

переміщень зусиль. 

3. Визначення необхідної площі січення арматури. Побудова епюр 

матеріалів. Виконання креслень. 

 

Тема 3. Колона 

1. Проектування колони. Проектування монолітних залізобетонних 

колон різних форм січення. 

2. Розрахунок колони. Розрахунок колони по першому і другому 

граничних станах (розрахунок по розкриттю тріщин). Побудова епюр 

переміщень зусиль. 

3. Визначення необхідної площі січення арматури. Побудова епюр 

матеріалів. Виконання креслень. 

 

Змістовний модуль 2. 

 

Тема 4. Фундамент 

1. Проектування фундаменту. Проектування монолітного 

залізобетонного фундаменту під колони для заданих інженерно-геологічних 

умов будівництва. 

2.  Формування схеми виконання в режимі імпорту і в автономному 

режимі. 

3. Розрахунок основи і фундаменту. Визначення необхідної площі 

січення арматури. Виконання креслень. 

 

Тема 5. Підпірна стінка 

1. Проектування монолітної залізобетонної кутової підпірної стінки. 

Проектування монолітної залізобетонної кутової підпірної стінки для заданих 

інженерно-геологічних умов будівництва. Виконується перевірка масивної 

підпорної стіни.  

2. Розрахунок підпорної стінки. Розрахунок підпорної стінки по 

першому і другому граничних станах (розрахунок по розкриттю тріщин). 

Визначення необхідної площі січення арматури. Виконання креслень. 
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Тема 6. Плита перекриття 

1. Проектування плити перекриття. Проектування монолітної 

залізобетонної плити перекриття. Змінна товщина плити. Наявність отворів. 

2. Розрахунок плити перекриття. Розрахунок плити перекриття по 

першому і другому граничних станах (розрахунок по розкриттю тріщин). 

Визначення необхідної площі січення арматури. Виконання креслень. 

3. Визначення необхідної площі січення арматури. Побудова полів 

розрахункового армування. Виконання креслень. 

 

Змістовний модуль 3. 

 

Тема 7. Стіна. 

1. Проектування монолітної залізобетонної стіни. Проектування 

монолітної залізобетонної стіни довільного контуру разом з примикаючими 

рамними конструкціями. Враховується перемінна товщина стіни і наявність 

отворів. 

2. Розрахунок стіни. Розрахунок стіни по першому і другому граничних 

станах (розрахунок по розкриттю тріщин). Визначення необхідної площі січення 

арматури. Виконання креслень. 

 

Тема 8. Цегла. 

1. Розрахунок загальної схеми будівлі з врахуванням сумісної роботи 

цегляних стін і залізобетонних включень. 

2. Розрахунок окремих ділянок цегляних стін. Визначення кількості 

рядів кладки через які встановлюються сітки. Виконання креслень. 

 

Змістовний модуль 4. 

 

Тема 9. Ґрунт 

1. Модель ґрунтової основи. Формування просторової моделі ґрунтової 

основи за заданими інженерно-геологічним умовами будівельного майданчика. 

2. Розрахунок і визначення жорсткості ґрунтової основи. Визначення 

коефіцієнта постелі. 

 

Тема 10. Ферма 

1. Побудова ферми. Побудова металевої ферми. Генерація ферм. 

Задання параметрів ферми. Задання навантажень. 

2. Розрахунок ферми. Статичний розрахунок ферми.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

у тому числі 

 

у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Компоновка 18 - - 10 8  

 

 2 6 

Тема 2. Балка 18 - - 10 8   2 6 

Тема 3. Колона 16 - - 8 8    2 6 

Разом за змістовним модулем 1 52 - - 28 24    6 50 

Змістовний модуль 2. 

Тема 4. Фундамент 18 - - 10 8    
2 

15 

Тема 5. Підпірна стінка. 16 - - 8 8    15 

Тема 6. Плита перекриття 19 - - 10 9    2 15 

Разом за змістовним модулем 2 53 - - 28 25    4 45 

Всього за модулем І 105 - - 56 49 105   10 95 

Модуль ІІ 

Змістовний модуль 3. 

Тема 7. Стіна 18 - - 6 12    2 15 

Тема 8. Цегла 18 - - 6 12    2 15 

Разом за змістовним модулем 3 36 - - 12 24    4 30 

Змістовний модуль 4. 

Тема 9. Ґрунт 20 - - 8 12    2 17 

Тема 10. Ферма. 19 - - 6 13    4 18 

Разом за змістовним модулем 4 39 - - 14 25    6 35 

ПК 30 год. 

Всього за модулем ІІ 105 - - 26 49 105   10 65 

Усього годин 210 - - 82 128 210 -  2 190 
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