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Інформація  про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться 

зміни 

Номер додатку до 

робочої програми з 

описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер прото-

колу засідання кафед-

ри 

Завідувач кафедри 

 

Гарант осві-

тньої про-

грами 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК Конструкції будівель та споруд 

2.  Факультет/кафедра Будівельний факультет, кафедра будівельних конструкцій 

3.  Статус ОК Обов’язковий компонент 

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (запов-

нюється для 

обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

191«Архітектура та містобудування» кваліфікація: бакалавр архіте-

ктури 

5.  ОК може бути запропо-

нований для (заповню-

ється для вибіркових 

ОК) 

Для студентів 2 курсу скороченого терміну навчання, що навчають-

ся за спеціальністю 191«Архітектура та містобудування»  та здобу-

вають освітній ступінь «Бакалавр» 

6.  Рівень НРК 6 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

Денне – 5 (о) семестр,15 тижнів; 6 (в) семестр, 15 тижнів 

 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

Денна форма– 4 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота(заняття) 

Денна/заочна 

Самостійна робота 

Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лабораторні 

16 30  44 

14 16  30 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

к.т.н., доцент Срібняк Наталія Миколаївна 

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

12.  Загальний опис освіт-

нього компонента 

встановлює базові знання, необхідні для отримання професійних 

умінь і навичок з основ розрахунку та конструювання  типових залі-

зобетонних та металевих  конструкцій, забезпечує реалізацію між- 

предметних зв'язків загально-професійних дисциплін; передбачено 

не тільки вивчення теоретичного матеріалу, а й проведення практи-

чних занять з вирішенням практичних завдань, виконанням розра-

хункових робіт. Найбільш складні питання винесено на розгляд і 

обговорення під час практичних занять. Також велике значення має 

самостійна робота студентів 

13.  Мета освітнього компо-

нента 

формування у студентів навичок з основ розрахунку та конструю-

вання типових несучих елементів будівлі 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми компонента-

ми ОП 

освітній компонент базується на знаннях з таких освітніх компонен-

тів як: конструкції будівель та споруд (2 курс), матеріалознавство, 

основи теорії споруд. 

Освітній компонент є основою для  виконання дипломної роботи 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань по-

точного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомо-
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стей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної або нау-

кової діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності при вивченні ОК   «Конс-

трукції будівель та споруд» вважаються : академічний плагіат, ака-

демічне шахрайство (списування, обман, видавання кимось викона-

ної роботи за власну), використання електронних пристроїв під час 

підсумкового контролю знань 

За порушення  академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

Академічний плагіат – оцінка 0 , повторне виконання завдання. 

Академічне шахрайство – анулювання отриманих балів; повторне 

проходження оцінювання повторне виконання несамостійно вико-

наної роботи; Використання електронних пристроїв під час під-

сумкового контролю знань – відсторонення від виконання роботи, 

оцінка 0, повторне проходження підсумкового контролю 

16.  Посилання на курс у 

системі Moodle 
https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4373 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРО-

ГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за 

ОК: 

Після вивчення освітнього 

компонента студент очікувано 

буде … 

  

Програмні результати навчання, на досягнення 

яких спрямований ОК (зазначити номер згідно 

з нумерацією, наведеною в ОП)1 

Як оцінюється РНД 

ПРН01 ПРН04 ПРН05 ПРН06  

ДРН 1. Знати: 

- групи граничних станів та 

метод розрахунку конструк-

ції за граничним станами; 

- типи навантажень та впли-

вів, що діють на конструкції 

будівлі та принципи їх обчи-

слення 

+    Тестування на перевірку 

засвоєння теоретичного 

матеріалу 

ДРН 2. Знати: 

-основні фізико-механічні 

властивості бетону та арма-

тури, загальні відомості про 

роботу залізобетонних конс-

трукцій, види напружено-

деформованого стану залізо-

бетонних конструкцій; 

-методи статичного розраху-

нку залізобетонних констру-

кцій за групами граничних 

станів. 

+    Тестування на перевірку 

засвоєння теоретичного 

матеріалу 

ДРН 3.Знати: 

-основні фізико-механічні 

властивості матеріалів для 

металевих конструкцій, види 

напружено-деформованого 

стану металевих конструк-

цій; 

- методи статичного розра-

хунку металевих конструк-

тивних елементів за групами 

граничних станів. 

+    Тестування на перевірку 

засвоєння теоретичного 

матеріалу 

ДРН 4.Визначати діючи на-

вантаження на будівельні 

конструкції, обчислювати 

розрахункові зусилля в залі-

зобетонних типових конст-

рукціях, виконувати розра-

хунок цих конструкцій за 

першою та другою групами 

граничних станів, конструю-

вати елемент, статичний 

розрахунок якого виконано 

 + + + Виконання індивідуально-

го розрахункового завдан-

ня, залік 

ДРН 5.Визначати діючи на-  + + + Виконання індивідуально-

                                           
1Маєвідповідати Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої про-

грами, зазначається для обов’язкових освітніх компонентів ОП І та ІІ рівня, для усіх (обов’язкових та вибіркових ОК) 

ОП ІІІ  
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вантаження на будівельні 

конструкції, обчислювати 

розрахункові зусилля в ста-

левих несучих конструкціях, 

виконувати розрахунок цих 

конструкцій за першою та 

другою групами граничних 

станів, конструювати еле-

мент, статичний розрахунок 

якого виконано 

го розрахункового завдан-

ня, екзамен 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бюдже-

ту часу 

Рекомендована 

література2 

Аудиторна робота 

дена/зфн 

Самостійна 

робота 

Лк П.з / 

семін. 

з 

Лаб. з.   

Осінній семестр 

Тема 1. Групи граничних станів. Нава-

нтаження та впливи 
Поняття граничного стан, основні поло-

ження методу  розрахунку залізобетон-

них конструкцій за двома групами грани-

чних станів. Ступінь відповідальності 

будинків та споруд.  Навантаження та 

впливи, нормативні та розрахункові на-

вантаження, вантажні площі. 

2 2  4 [2,3] 

Тема 2. Фізико-механічні характерис-

тики бетону, арматури, залізобетону 

Загальні відомості про залізобетон. Фізи-

ко-механічні властивості бетону та залі-

зобетону. Класи та марки бетону- кубова 

та призмова міцність бетону, міцність 

при розтязі, зрізі та сколюванні. Норма-

тивні та розрахункові опори бетону.  

Призначення, види та класи арматури за 

призначенням, технологією виготовлен-

ня. Фізико-механічні характеристики 

арматури. Нормативні і розрахункові 

опори арматури. 

2 4  4 [2,3,13,] 

Тема 3. Розрахунок згинальних залізо-

бетонних елементів за нормальними 

перерізами 

Конструювання згинальних залізобетон-

них елементів (балки, плити).  Розраху-

нок залізобетонних прямокутних елемен-

тів та елементів таврового перерізу за 

нормальними та похилими перерізами, 

порядок розрахунку, конструктивні ви-

моги.  

2 4  6 [2,3,13,16,17, 

21,22, 23,27] 

Тема 4. Розрахунок залізобетонних 2 4  6 [2,3,13,16,17, 

                                           
2Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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елементів, що згинаються, за похили-

ми перерізами 

Передумови розрахунку за похи-

лими перерізами. Принципи розрахунку 

за похилими перерізами елементів пря-

мокутної форми. Розрахунок елементів з 

поперечною арматурою. Розрахунок еле-

ментів без поперечної арматури. Конс-

труктивні вимоги щодо основ проекту-

вання.  

 

21,22, 23,27] 

Тема 5. Розрахунок стиснутих та роз-

тягнутих залізобетонних елементів 

Конструктивні особливості стиснутих 

елементів. Розрахунок міцності умовно  

стиснутих елементів. Позацентровий 

стиск. Конструктивні особливості. 

Конструктивні особливості розтягнутих 

елементів. Розрахунок міцності перерізів 

центрально та позацентрово розтягнутих 

елементів. 

2 4  6 [2,3,13,16,17, 

21,22, 23,27] 

Тема 6. Попередньо-напружені залізо-

бетонні конструкції.  

Попереднє напруження арматури в еле-

ментах, напруження в бетоні від сил по-

переднього напружування арматури, 

втрати попереднього напруження, зусил-

ля попереднього обтискання бетону.  

 

2 

 

4 

  

6 

[1,2,3,4,23] 

Тема 7. Конструктивні схеми багато-

поверхових громадських та одноповер-

хових промислових  будівель. Основні 

елементи каркасу 

Загальна характеристика конструктивних 

схем несучих систем багатоповерхових 

промислових будівель та будівель гро-

мадського призначення: рамні, в’язеві, 

рамно- в’язеві системи, просторова жорс-

ткість., принципи розрахунку багатопо-

верхових громадських будівель , просто-

рова робота будівель.  

Конструктивні схеми, складові елементи 

та основи компонування поперечної рами 

будівлі, розрахунок поперечної рами од-

ноповерхової  будівлі, просторова робота 

каркасу, система в’язів. 

Конструктивні схеми будівель сільсько-

господарського призначення, складові 

елементи  рами та компонування перері-

зів. 

2 4  6 [1,2,3,4,23] 

Тема 8. Великопрольотні інженерні 

поруди 

Великопрольотні покриття будівель та 

споруд. Типи, конструктивні особливості 

оболонок покриттів. Висячі покриття. 

Залізобетонні резервуари, водонапірні 

башти, залізобетонні бункери. залізобе-

тонні силоси, підпірні стіни. 

2 4  6 [1,2,3,4,23] 
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Всього осінній семестр 16 30  44  

Весняний семестр 

Тема 9. Загальні відомості щодо мета-

левих конструкцій. Матеріали для ме-

талевих конструкцій  

Область застосування та класифікація 

металоконструкцій. Вимоги до металоко-

нструкцій. Переваги та недоліки метале-

вих конструкцій. Класифікація сталі. 

Способи виробництва сталі. Фізико-

механічні характеристики сталі. Cорта-

мент листів та профілів. Структура сталі 

та її вплив на властивості сталі. Алюміні-

єві сплави.  

1 1  4 [2,3,13,18, 

24] 

Тема10.  Основні положення розрахунку 

металевих конструкцій 

Вплив різних факторів (старіння, наклеп, 

вплив температури) на властивості сталі. 

Види руйнування сталі. Робота сталі при 

одноосьовому розтягу. Робота сталі у 

конструкціях. Поняття «граничний стан», 

групи граничних станів. Навантаження та 

їх розрахункові сполучення. Основні 

залежності розрахунку за методом грани-

чних станів. Методика вибору марки ста-

лі. 

1 2  3 [2,3,13,18, 

24] 

Тема 11. Розрахунок стиснутих та 

розтягнутих металевих елементів. 

Розрахунок елементів суцільного перері-

зу на центральний розтяг. Розрахунок 

елементів наскрізного перерізу на цент-

ральний розтяг. Розрахунок елементів 

суцільного перерізу на центральний 

стиск. Розрахунок елементів наскрізного 

перерізу на центральний стиск. Міцність 

та стійкість елементів, що працюють на 

центральний стиск. Розрахунок сталевих 

конструкцій на дію поздовжньої сили та 

згинального моменту. 

2 2  4 [2,3,9,10,13,18, 

24] 

Тема 12. Розрахунок елементів метале-

вих конструкцій, що працюють на згин 

Класифікація елементів, що згинаються. 

Перевірка міцності в пружній стадії. 

Плоский та косий згин. Шарнір пластич-

ності. Стійкість елементів, що згинають-

ся. Умови міцності та стійкості для еле-

ментів, на які діють осьові сили та згина-

льні моменти. Особливості розрахунку на 

міцність та стійкість елементів суцільно-

го перерізу, що згинаються. 

2 2  4 [2,3,9,10,13,18, 

24] 

Тема 13. Зварні з’єднання металевих 

конструкцій. 

Класифікація та характеристика зварних 

швів. Види званих з'єднань. Стикові з'єд-

нання. Основи розрахунку та конструю-

2 2  4 [2,3,9,13,18, 

24] 
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вання. З'єднання кутовими швами. З'єд-

нання фланговими швами. З'єднання ло-

бовими швами. Таврове з'єднання. Конс-

труктивні вимоги при проектуванні з'єд-

нань на кутових швах. Комбіновані з'єд-

нання. 

Тема 14. З’єднання  металевих конс-

трукцій заклепками та болтами . 

Загальні відомості. Робота та розрахунок 

болтів і заклепок, що працюють на роз-

тяг. Робота та розрахунок болтів на дію 

зусиль зсуву. Високоміцні болти. Робота 

та розрахунок у з'єднаннях, що працюють 

на зсув. Розрахунок з'єднань на болтах і 

заклепок під дією різних силових факто-

рів. Основні конструктивні вимоги. 

2 2  3 [2,3,9,13,18, 

24] 

Тема 15. Конструкції балкових кліток. 

Загальні характеристики балок та балко-

вих кліток. Настили. Балки з прокатних 

профілів. Визначення поперечного пере-

різу. Балки складеного перерізу. Оптима-

льна висота перерізу. Найменша висота. 

Визначення поперечного перерізу балок. 

Зміна перерізу. З'єднання полички із сті-

нкою. Стійкість елементів перерізу бал-

ки: стійкість стиснутої полички та стій-

кість стінки. Конструювання поперечних 

ребер жорсткості. Проміжні ребра жорст-

кості. Опорні ребра. Стики балок: завод-

ські та монтажні. 

2 2  3 [2,3,5,6,13,18, 

24] 

Тема 16. Центрально-стиснуті колони 

та стояки  

Суцільні колони. Підбір складеного пе-

рерізу. Перевірка загальної та місцевої 

стійкості колони. Наскрізні колони. Роз-

рахунок та конструювання вузлів колон: 

оголовка  колони та  бази колони. 

1 2  3 [2,3,10,13,18, 

24] 

Тема 17.  Одноповерхові промислові 

будівлі з металевим каркасом 

Загальна характеристика каркасів буді-

вель. Область їх застосування. Застосу-

вання сталевих та змішаних каркасів ви-

робничих будівель. Компонування конс-

труктивної схеми сталевого каркасу. Зв'я-

зки покрівлі та між колонами. Конструк-

ції покрівель. Крокв'яні ферми. Розраху-

нок ферм. 

1 1  2 [2,3,13,18, 

24] 

Всього у весняному семестрі 14 16  30  

Всього  30 46  74  
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4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладан-

ня (робота, що буде 

проведена виклада-

чем під час аудито-

рних занять, консу-

льтацій) 

Кількість 

годин  

Методи навчання 
(які види навчаль-

ної діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Знати: 

-   групи граничних станів 

та метод розрахунку конс-

трукції за граничним ста-

нами; 

- типи навантажень та 

впливів, що діють на конс-

трукції будівлі та принци-

пи їх обчислення 

Пояснювально-

репродуктивні мето-

ди: лекції-візуалізації, 

інтерактивні лекції, 

демонстрація матері-

алу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій, 

Використання плат-

форм MOODLE, 

GOOGLECLASS, 

ZOOM під час зміша-

ної форми навчання. 

1 Робота з підручника-

ми, в тому числі й 

електронними, мето-

дичними вказівками, 

довідниками, норма-

тивним документами, 

посібниками, матері-

алами мережі Інтер-

нет 

2 

ДРН 2. Знати: 

-основні фізико-механічні 

властивості бетону та ар-

матури, загальні відомості 

про роботу залізобетонних 

конструкцій, види напру-

жено-деформованого ста-

ну залізобетонних конс-

трукцій; 

- методи статичного роз-

рахунку залізобетонних 

конструкцій за групами 

граничних станів. 

Пояснювально-

репродуктивні мето-

ди: лекції-візуалізації, 

інтерактивні лекції, 

демонстрація матері-

алу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій. 

Використання плат-

форм MOODLE, 

GOOGLECLASS, 

ZOOM під час зміша-

ної форми навчання. 

18 Робота з підручника-

ми, в тому числі й 

електронними, мето-

дичними вказівками, 

довідниками, норма-

тивним документами, 

посібниками, матері-

алами мережі Інтер-

нет 

16 

ДРН 3.Знати: 

-основні фізико-механічні 

властивості матеріалів для 

металевих конструкцій, 

види напружено-

деформованого стану ме-

талевих конструкцій; 

- методи статичного роз-

рахунку металевих конс-

труктивних елементів за 

групами граничних станів. 

Пояснювально-

репродуктивні мето-

ди: лекції-візуалізації, 

інтерактивні лекції, 

демонстрація матері-

алу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій. 

Практичні методи - 

розрахункова робота 

за індивідуальним 

варіантом.  

Використання плат-

форм MOODLE, 

GOOGLECLASS, 

ZOOM під час зміша-

ної форми навчання. 

21 Робота з підручника-

ми, методичними 

вказівками, конспек-

тами лекцій, довідни-

ками, посібниками, 

нормативним доку-

ментами, матеріала-

ми мережі Інтернет. 

Виконання розрахун-

ково-практичної ро-

боти за варіантом та 

міждисциплінарної 

курсової роботи 

22 

ДРН 4.Визначати діючи 

навантаження на будіве-

льні конструкції, обчис-

лювати розрахункові зу-

силля в залізобетонних 

типових конструкціях, 

Пояснювально-

репродуктивні мето-

ди: лекції-візуалізації, 

інтерактивні лекції, 

демонстрація матері-

алу за допомогою 

18 Робота з підручника-

ми, методичними 

вказівками, конспек-

тами лекцій, довідни-

ками, посібниками, 

нормативним доку-

16 
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виконувати розрахунок 

цих конструкцій за пер-

шою та другою групами 

граничних станів, конс-

труювати елемент, статич-

ний розрахунок якого ви-

конано 

мультимедійних тех-

нологій, 

Практичні методи - 

розрахункова робота 

за індивідуальним 

варіантом. Викорис-

тання платфор-

ми MOODLE, ZOOM, 

GOOGLECLASS, 

GOOGLEMEET  під 

час змішаної форми 

навчання. 

ментами, матеріала-

ми мережі Інтернет. 

Виконання розрахун-

ково-практичної ро-

боти за варіантом 

ДРН 5. Визначати діючи 

навантаження на будіве-

льні конструкції, обчис-

лювати розрахункові зу-

силля в сталевих несучих 

конструкціях, виконувати 

розрахунок цих конструк-

цій за першою та другою 

групами граничних станів, 

конструювати елемент, 

статичний розрахунок 

якого виконано 

Пояснювально-

репродуктивні мето-

ди: лекції-візуалізації, 

інтерактивні лекції, 

демонстрація матері-

алу за допомогою 

мультимедійних тех-

нологій, 

Практичні методи – 

розрахункова робота 

за індивідуальним 

варіантом.  

Використання плат-

форми MOODLE, 

ZOOM, GOOG-

LECLASS, GOOG-

LEMEET  під час 

змішаної форми нав-

чання. 

29 Робота з підручника-

ми, методичними 

вказівками, конспек-

тами лекцій, довідни-

ками, посібниками, 

нормативним доку-

ментами, матеріала-

ми мережі Інтернет. 

Виконання міждис-

циплінарної курсової 

роботи за варіантом 

28 
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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 

Осінній семестр 

1.  Тестування на перевірку засвоєння теоретичного матеріа-

лу тем 1-2; 3-5; 6-8 

25 балів/25% По закінченню 

вивчення зазна-

чених тем 

2.  Розрахункова робота після  вивчення  теоретичного мате-

ріалу 

50 балів / 50% до 13-14 тижня 

3.  Залік– тест множинного вибору  25 балів / 25% Екзаменаційний 

тиждень 

Весняний семестр 
1.  Тестування на перевірку засвоєння теоретичного матеріа-

лу тем 9-10; 11-12; 13-14; 15-19; 20-21  

20 балів/20% По закінченню 

вивчення зазна-

чених тем 

2.  Розрахункова робота після  вивчення   теоретичного мате-

ріалу 

50 балів / 50% до 13-14 тижня 

3.  Екзамен письмовий − теоретичні питання та задача 30 балів / 30% Екзаменаційний 

тиждень 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Тестування на пе-

ревірку засвоєння 

теоретичного мате-

ріалу тем 1-2; 3-5; 

6-8 

<14 балів 15-18 балів 19-22бали 23-25 балів 

В тесті дано менше 

60 % вірних відпові-

дей 

В тесті дано від 60 

%  до 74 % вірних 

відповідей 

В тесті дано від 75 

%  до 89 % вірних 

відповідей 

В тесті дано більше 

90 % вірних відпові-

дей 

Розрахункова-

робота після  ви-

вчення   теоретич-

ного матеріалу 

<29балів 30-37 балів 38-44балів 45-50 балів 

Вимоги щодо завдан-

ня не виконано 

Більшість вимог 

виконано, але є поми-

лки та відсутні деякі 

креслення 

Виконано усі вимоги 

завдання, але відсут-

ні деякі креслення 

Виконану усі вимоги 

завдання, наведені 

креслення з необхід-

ними поясненнями 

Тестування на пе-

ревірку засвоєння 

теоретичного мате-

ріалу тем 9-10; 11-

12; 13-14; 15-19; 

20-21 

<11 балів 12-14 балів 15-17 балів 18-20 балів 

В тесті дано менше 

60 % вірних відпові-

дей 

В тесті дано від 60 

%  до 74 % вірних 

відповідей 

В тесті дано від 75 

%  до 89 % вірних 

відповідей 

В тесті дано більше 

90 % вірних відпові-

дей 

Екзамен письмовий 

− теоретичні пи-

тання та задача 

<17 балів 18-22 бали 23-26бали 27-30 бали 

Не розв’язана задача 

та не надані відпові-

ді на жодне з двох 

теоретичних питань 

Не розв’язана зада-

ча, але надані  в до-

статньому обсязі 

відповіді на питання 

Розв’язана задача, 

надана  повна відпо-

відь на одне з тео-

ретичних питань 

Розв’язана задача, 

повністю та змісто-

вно розкриті теоре-

тичні питання 
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5.3.Формативне оцінювання: 

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

налення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

розрахунковим завданням 

Кожне практичне заняття 

2.  Усний зворотний зв'язок при вивченні теоретичного мате-

ріалу 

Кожен тиждень 

Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і формативно-

го оцінювання.  

 

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

 

6.1.1 Підручники посібники 

1. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції/ За редакцією Ф.Є. Клименка: Під-

ручник. — Львів: Світ, 2002.— 312с. 

2. Сербин, Е. П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: учебник / Е.П. Сербин, В.И. Сетков. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 447 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). — DOI 10.12737/1030129. - ISBN 978-5-16-015382-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1030129 (дата обращения: 29.08.2021). – Режим доступа: по подписке 

3.ЧекановичМ.Г.Розрахунок будівельних конструкцій : навчальний посібник / М.Г. Чеканович, О.Є. Янін. – 

Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.– 240 с 

4.Строительные конструкции. Байков В.Н., Попов Г.И. Учебник для ВУзов. Редакторы: Байков В.Н., По-

пов Г.И. Авторы: Иванов-Дятлов И.Г., Деллос К.П., Иванов-Дятлов А.И., Зверев С.А., Попов Г.И. Высшая 

школа. Москва. 1986 
 

6.1.2 Методичне забезпечення 

5. Срібняк Н.М. Конструкції будівель та споруд. Частина І. Розрахунок конструкцій настилу робочої площа-

дки: Методичні вказівки до виконання курсового проекту на  тему «Робоча площадка промислової будівлі». 

/ Суми, 2015 рік, 34 с., табл.5, бібл.12.  

6. Методичні вказівки з дисципліни КБТС (спец. "Архітектура") для студентів  денної форми навчання. 

Конструкції будівель та споруд: Розрахунок елементів робочої площадки промислової будівлі. Частина ІІ. 

Головна балка. / Суми, 2019 рік, 70 с., бібл.12. 

7. Циганенко Л.А., Савченко О.С. Методичні вказівки до виконання контрольної  роботи для студентів заоч-

ної форми навчання  спеціальності 2903 «Промислове та цивільне будівництво»: :Суми, 2008 р., 24 с.  

8. Циганенко Л.А., Срібняк Н.М. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами 3 курсу 

денної та заочної форми навчання спеціальності 6.060101 “Промислове та цивільне будівництво ” з дисцип-

ліни «Будівельні конструкції»  Часть1. Залізобетонні конструкції: Суми, 2009 р., 28 с. 

9. Циганенко Л.А., Срібняк Н.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт до другого модулю за 

темою «Розрахунок з'єднань металевих конструкцій» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчан-

ня спеціальності 6.060101 «промислове та цивільне будівництво» :Суми, 2012 р.,72 ст. 

10. Циганенко Л.А. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами 3 курсу денної та 

заочної форми навчання спеціальності 6.060101 “Промислове та цивільне будівництво ” з дисципліни «Буді-

вельні конструкції»  частина 2. Металеві конструкції: Суми, 2011 р., 24 с. 

11. Циганенко Л.А., Клець О.О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами 3 курсу 

денної та 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.060101 “Промислове та цивільне будівництво ” з 

дисципліни «Будівельні конструкції»  за темою «Розрахунок залізобетонних конструкцій за першою групою 

граничних станів» :Суми, 2012 р., 24 с.   

12. Львівський І.Г., Циганенко Л.А. Правила виконання робочих креслень залізобетонних конструкцій та 
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