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Інформація про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться змі-

ни 

Номер додатку до 

робочої програми з 

описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер протоко-

лу засідання кафедри 

Завідувач кафедри 

 

Гарант освіт-

ньої програ-

ми 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Будівельна механіка (спецкурс) 

2. Факультет/кафедра Будівельний факультет / кафедра Будівельних конструкцій 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою яких 

є ОК для (заповнюється для 

обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» кваліфікація: бакалавр з будів-

ництва та цивільної інженерії. 

5. ОК може бути запропонова-

ний для (заповнюється для 

вибіркових ОК) 

 

6. Рівень НРК 6 рівень 

7. Семестр та тривалість ви-

вчення 

заочне (ЗПЦБ б 4 курс) – 7 семестр 

8. Кількість кредитів ЄКТС 6,0 

9. Загальний обсяг годин та їх 

розподіл  

Контактна робота (заняття) Самостійна робо-

та Лекційні Практичні / 

семінарські 

Лабораторні 

2   178 

10. Мова навчання українська 

11. Викладач/Координатор осві-

тнього компонента  

к.т.н., доцент Срібняк Наталія Миколаївна 

11.1 Контактна інформація кабінет 329е; nataliya.sribnyak.17@gmail.com 

12. Загальний опис освітнього 

компонента 

Будівельна механіка (спецкурс) є складовою підготовки інженера 

будівельника. Підчас вивчення ОК студент отримає знання про осно-

вні методи розрахунку статично не визначених стрижневих систем за 

статичних навантажень; основи динамічних розрахунків; основи 

розрахунку стрижневих систем на стійкість. Також навчиться: утво-

рювати розрахункові схеми; проводити розрахунки статично не ви-

значених стрижневих систем за статичних навантажень; проводити 

динамічні розрахунки та розрахунки на стійкість; аналізувати отри-

мані результати розрахунків. Отримання знань ОК дає можливість в 

подальшому працювати інженером проектувальником. 

13. Мета освітнього компонента Оволодіння методами розрахунку та аналізу конструктивних систем, 

що дозволить опанувати спеціальні конструктивні курси, проектува-

ти раціональні несучі системи, розумно їх зводити та експлуатувати. 

14. Передумови вивчення ОК, 

зв'язок з іншими освітніми 

компонентами ОП 

ОК продовжує та розвиває положення навчальної дисципліни "Буді-

вельна механіка" і готує студентів до засвоєння основ проектування 

металевих, залізобетонних, мурованих, дерев'яних та інших констру-

кцій. Вивчення навчальної дисципліни "Будівельна механіка (спец-

курс)" грунтується на знаннях студентів із таких навчальних дисцип-

лін: "Вища математика", "Фізика", "Теоретична механіка", "Опір 

матеріалів". 

15. Політика академічної доб-

рочесності 

Самостійні та контрольні роботи по ОК, студент повинен виконувати 

самостійно та своєчасно здавати викладачу. Вразі не виконання цих 

вимог робота студента не буде зарахована, а студент буде направле-

ний на додаткове вивчення ОК. 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 

ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

 

Результати на-

вчання за ОК: 

Після вивчення 

освітнього компоне-

нта студент очікува-

но буде здатен… 

Програмні результати навчання, на досягнення яких спрямований ОК 

(зазначити номер згідно з нумерацією, наведеною в ОП)
1 

Як оціню-

ється ДРН 

П
Р

Н
1
 

П
Р

Н
2
 

П
Р

Н
3
 

П
Р

Н
4
 

П
Р

Н
5
 

П
Р

Н
6
 

П
Р

Н
7
 

П
Р

Н
9
 

ДРН 1. Володіти 

основами розраху-

нку статично неви-

значуваних систем 

методом сил  

х  х х х    Тестуван-

ня 

ДРН 2. Володіти 

основами розраху-

нку статично неви-

значуваних систем 

методом перемі-

щень 

        Тестуван-

ня 

ДРН 3. Розрахува-

ти плоскі статично 

невизначені рами 

методом сил на дію 

зовнішнього наван-

таження з контро-

лем розв'язку на 

ПЕОМ 

х х х х х х х х Виконання 

практич-

них розра-

хунково-

графічних 

робіт 

ДРН 4. Розрахува-

ти статично неви-

значувані нерозріз-

ні балки з контро-

лем розв'язку на 

ПЕОМ 

х  х х х    Виконання 

практич-

них розра-

хунково-

графічних 

робіт 

ДРН 5.Визначати 

переміщення плос-

кої системи за ме-

тодом Мора-

Верещагіна 

х  х х х    Тестуван-

ня 

ДРН 6. Розуміти 

основи динаміки та 

стійкості стрижне-

вих систем 

х  х х  х   Контроль-

на робота 

                                           
 

16. Посилання на курс у системі 

Moodle 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4414 
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ДРН 7. Розрахува-

ти стиснуто-

зігнутий стержень 

за деформованим 

станом 

х х х х х х х х Розрахун-

ково-

графічні 

роботи 

ДРН 8. Виконувати 

динамічний розра-

хунок рами з од-

ним ступенем сво-

боди 

х  х х  х   Тестуван-

ня 

ДРН 9. Виконувати 

розрахунок рами на 

стійкість 

х  х х  х   Тестуван-

ня 

ДРН 10. Виконува-

ти розрахунок сте-

ржневих елементів  

на стійкість 

х  х х  х   Тестуван-

ня 
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3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 

Перелік питань, що бу-

дуть розглянуті в межах 

теми 

Розподіл в межах загального бюджету часу Рекомендована 

література
2
 Аудиторна робота Самостійна 

робота Лк П.з / семін. з Лаб. з. 

7 семестр (осінь) 

Тема 1. Характеристи-

ка статично невизна-

чуваних систем. По-

няття про метод сил. 

Основні властивості  

статично невизначе-

них систем. Методи 

розрахунку. 

План. 
1. Поняття про стати-

чно невизначені системи 

2.Ступінь статичної 

невизначеності для сис-

тем із з'єднаннями різ-

них видів. 

3. Визначення ступеня 

статичної невизначено-

сті 

4. Основні властивості  

статично невизначених 

систем. Методи розра-

хунку. 

2   12 1-7; 16-18 

Тема 2. Метод сил – 

основна система та 

канонічні рівняння 

методу  

План. 
1. Основна система 

методу сил 

2. Канонічні рівняння 

методу сил 

3. Побудова епюр зусиль 

в заданій системі 

2   12 1-7; 16-18 

Тема 3. Метод сил – 

розв'язання каноніч-

них рівнянь методу. 

перевірка коефіцієнтів 

та вільних членів ка-

нонічних рівнянь 

План. 
1. Обчислення коефіціє-

нтів і вільних членів 

канонічних рівнянь 

1.1 Метод Мора 

1.2 Спосіб Верещагіна 

1.3 Метод Сімпсона 

2. Універсальна перевір-

ка коефіцієнтів і вільних 

2   12 1-7; 16-18 

                                           
2
Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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членів канонічних рів-

нянь 

3. Побудова остаточ-

них епюр внутрішніх 

силових факторів 

4. Перевірка остаточ-

ної епюри згинальних 

моментів 

Тема 4. Метод  пере-

міщень. Основі понят-

тя методу 

План. 
1. Невідомі методу пе-

реміщень 

2. Вибір основної сис-

теми 

3. Суть методу перемі-

щень 

4. Елементарні стани 

основної системи 

2   12 1-7; 16-18 

Тема 5. Метод  пере-

міщень. Основні спо-

соби та теореми методу 

План. 
1. Визначення коефіціє-

нтів канонічних рівнянь 

1.1 Статичний спосіб 

1.2 Кінематичний спо-

сіб 

2. Визначення зусиль і 

побудова епюр 

3. Алгоритм методу 

переміщень 

4. Приклади розрахунку 

рам методом перемі-

щень 

2   12 1-7; 16-18 

Тема 6. Розрахунок 

статично невизначу-

ваних нерозрізних ба-

лок. Рівняння трьох 

моментів  

План. 
1. Основні поняття.  

2. Окремий випадок ме-

тоду сил - рівняння 

трьох моментів. 3. По-

будова епюри моментів 

за моментно-фокусними 

відношеннями 

2   12 1-7; 16-18 

Тема 7. Обчислення 

переміщень методом 

Мора-Верещагіна 

План.  
1. Формула Мора для 

визначення переміщень в 

стрижнях і стрижне-

вих системах.  

2   12 1-7; 16-18 
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2. Приклади визначення 

переміщень за допомо-

гою формули Мора.  

3. Графоаналітичний 

спосіб Верещагіна і Сі-

мпсона обчислення ін-

тегралів у формулі Мо-

ра. 

4. Приклади обчислення 

переміщень способом 

Верещагіна.  

5. Визначення перемі-

щень від осідання опор в 

балках та рамах.  

6. Визначення темпера-

турних переміщень в 

балках і рамах 

Тема 8. Розрахунок 

статично невизначе-

них ферм 

План.  
1.Види статично неви-

значених ферм. 

2. Розрахунок на неру-

хоме навантаження.  

3.Побудова лінії впливу 

основних невідомих та 

зусиль в стержнях 

ферм.  

4.Розрахунок статично 

невизначених ферм із 

застосуванням комп'ю-

тера. 

2   12 1-7; 16-18 

Тема 9. Основні понят-

тя динаміки споруд.  

План. 

1. Динамічні наванта-

ження.  

2. Ступінь свободи за 

динамічних наванта-

жень.  

3. Методи динаміки 

споруд. 

2   12 8-15;19-31 

Тема 10. Системи з 

одним ступенем свобо-

ди.  

План. 

1. Поняття системи з 

одним ступенем свобо-

ди. 

2. Вільні коливання без 

урахування і з ураху-

ванням сил опору.  

3. Змушені коливання за 

дії гармонійного наван-

таження.  

4. Резонанс.  

2   12 8-15;19-31 
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Тема 11. Системи з 

декількома ступенями 

свободи.  

План. 

1. Поняття системи з 

декількома ступенями 

свободи. 

2. Вільні коливання.  

3. Змушені коливання за 

дії гармонійного наван-

таження.  

4. Резонанс. 

2   12 8-15;19-31 

Тема 12. Коливання 

систем з нескінченою 

кількістю ступенів 

свободи.  

План. 

1. Особливості коливан-

ня систем з нескінченою 

кількістю ступенів сво-

боди. 

2. Поздовжні коливання 

стрижня.  

3. Поперечні коливання 

стрижня. 

2   12 8-15;19-31 

Тема 13. Основні по-

няття стійкості споруд.  

План. 

1. Стійка та нестійка 

рівновага.  

2. Втрата стійкості, кри-

тичне навантаження.  

3. Методи дослідження 

стійкості пружних сис-

тем. 

2   12 8-15;19-31 

Тема 14. Стійкість 

пружних стрижнів.  

План. 

1. Диференціальне рів-

няння за поздовжнього 

згину стрижня.  

2. Розв'язання диферен-

ціального рівняння.  

3. Метод початкових 

параметрів. 

2   12 8-15;19-31 

Тема 15. Основи роз-

рахунку рам на стій-

кість методом перемі-

щень.  

План. 

1. Суть методу перемі-

щень для розрахунку 

рам на стійкість. 

2. Основні припущення.  

3. Система канонічних 

рівнянь, рівняння стій-

кості. 

2   10 8-15;19-31 
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Всього 2   178  

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (робота, 

що буде проведена викладачем 

під час аудиторних занять, 

консультацій) 

Кількість 

годин 

Методи навчання (які види 

навчальної діяльності має ви-

конати студент самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Володі-

ти основами 

розрахунку 

статично неви-

значуваних 

систем методом 

сил  

Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація матері-

алу за допомогою мультиме-

дійних технологій. 

2 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 2. Володі-

ти основами 

розрахунку 

статично неви-

значуваних 

систем методом 

переміщень 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 3. Розра-

хувати плоскі 

статично неви-

значені рами 

методом сил на 

дію зовнішньо-

го навантажен-

ня з контролем 

розв'язку на 

ПЕОМ 

Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація матері-

алу за допомогою мультиме-

дійних технологій. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 4. Розра-

хувати статич-

но невизначу-

вані нерозрізні 

балки з контро-

лем розв'язку 

на ПЕОМ 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 

5.Визначати 

переміщення 

плоскої систе-

ми за методом 

Мора-

Верещагіна 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 6. Розумі-

ти основи ди-

наміки та стій-

кості стрижне-

вих систем 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 7. Розра-

хувати стисну-

то-зігнутий 

стержень за 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

18 
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деформованим 

станом 
допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 
ДРН 8. Вико-

нувати динамі-

чний розраху-

нок рами з од-

ним ступенем 

свободи 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 9. Вико-

нувати розра-

хунок рами на 

стійкість 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

18 

ДРН 10. Вико-

нувати розра-

хунок стержне-

вих елементів  

на стійкість 

Пояснення, робота з книгою, 

демонстрація матеріалу за 

допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

 Використання технічних засо-

бів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної та 

допоміжної літератури. Вико-

нання індивідуального завдан-

ня. 

16 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1.Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2. Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у загальній 

оцінці  

Дата складання 

1 Контрольна робота 20 балів/ 20% 9 тиждень 

2 Розрахунково-графічна робота 50 балів/ 50% 14 тиждень 

3 Іспит 30 балів/ 30% По завершенні ОК 

 
5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент
3
 Незадовільно Задовільно Добре Відмінно

4
 

Контрольна робота <6 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

6-11 балів 

Більшість вимог вико-

нано, але окремі скла-

дові відсутні або недо-

статньо розкрити. 

12-19 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання. 

20 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемонст-

ровано вдумливість, 

запропоновано власне 

вирішення. 

Розрахунково-

графічні роботи 

<15 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

15-32 балів 

Більшість вимог вико-

нано, але окремі складо-

ві відсутні або недо-

статньо розкрити. 

33-49 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання. 

50 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемонст-

ровано вдумливість, 

запропоновано власне 

вирішення. 

Іспит <9 балів 9-20 балів 20-29 балів 30 балів 
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Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

Більшість вимог вико-

нано, але окремі складо-

ві відсутні або недо-

статньо розкрити. 

Виконано усі вимоги 

завдання. 
Виконано усі вимоги 

завдання, продемонст-

ровано вдумливість, 

запропоновано власне 

вирішення. 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоско-

налення передбачено 

№ з/п Елементи формативного оцінювання Дата  

1. Письмове опитування після вивчення тем 1-3 6 тиждень 

2. Письмове опитування після вивчення теми 4-6 10 тиждень 

3. Письмове опитування після вивчення тем7-8 14 тиждень 

4. Письмове опитування після вивчення тем 9-11 6 тиждень 

5. Письмове опитування після вивчення теми 12-13 10 тиждень 

6. Письмове опитування після вивчення тем 13-15 14 тиждень 
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