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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ 

НАПРЯМКАМИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНИХ УНІКАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА 

ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В ПРОЕКТУВАННІ 
УНІКАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. 

Наприклад: Вміння визначати великопролітну конструкцію покриття на круглому плані 

що трансформується під час експлуатації. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Архітектурні конструкції; Будівельна механіка. 

 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знати і застосовувати в професійному спілкуванні основні поняття і терміни в 

сфері архітектури та містобудування. 
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ПРН 2. Використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми та інтернет-портали для 

отримання інформації в  архітектурно-містобудівних дослідженнях і в процесі 

проектування. 

ПРН 7. Знати і враховувати можливість використання енергоефективних та інших 

інноваційних технологій в архітектурно-містобудівному проектуванні. 

ПРН 11. Виявляти фактори і вимоги щодо формування інноваційного архітектурно-

містобудівного середовища. 

ПРН 12. Визначати теоретичні та практичні підходи проектування, реконструкції та 

реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних 

об’єктів із застосуванням інноваційних методів, міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Використати методику системного визначення цінності і якості міського середовища. 

ПРН 14. Розробляти комплексні архітектурно-містобудівні проекти нового будівництва 

і проекти реконструкції та реставрації існуючих об’єктів. 

ПРН 17. Аналізувати, класифікувати інформацію для вирішення проектної задачі; 

застосувати основні методи проектування для ефективного вирішення творчої задачі; 

самостійно розробляти проекти громадських, житлових, містобудівних об’єктів. 

 

 

 
Диференційовані результати навчання: 

 
знати:  
- основні конструктивні рішення сучасних великопролітних будівель та споруд; 

- основні вимоги до розрахунку та конструювання сучасних залізобетонних, 

металевих, дерев’яних, пластмасових і комбінованих конструкцій; 

- особливості великопролітних конструкцій і фактори, що впливають на їх вибір в 

сучасних конструктивних системах; 

 
розуміти: 
- роботу сучасних будівельних конструкцій під дією зовнішнього навантаження; 

- роль розрахункових схем і внутрішніх зусиль в конструюванні сучасних 

будівельних конструкцій; 

-  роботу різних матеріалів під дією навантажень і діапазон їх використання в 

конструкціях; 

 

володіти: 

- навичками використання нормативної, довідкової та технічної літератури з 

проектування сучасних будівельних конструкцій;  

- навичками самостійного аналізу і оцінки проектних рішень сучасних будівельних 

конструкцій; 

- методикою виконання розрахунків сучасних будівельних конструкцій з 

застосуванням пакетів прикладних програм; 

 

вміти: 

- орієнтуватися в типології сучасних конструктивних систем будівель та споруд; 



- підбирати технічно доцільні конструкції, що відповідають вимогам економічності, 

надійності і довговічності; 

- застосовувати сучасні будівельні конструкції в проектуванні унікальних будівель та 

споруд.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Назва тем Кількість годин 

денна 

ЧАСТИНА І 
1.1 Варіантне проектування сучасних будівельних конструкцій  2 

1.2 Застосування ЕОМ для визначення необхідного великопролітного 

покриття 

2 

1.3 Сучасні купольні покриття 2 

1.4 Оболонки покриття додатної Гауссової кривизни 2 

1.5 Складені оболонки покриття 2 

1.6 Сітчасті оболонки 2 

1.7 Сучасні конструкції великопролітних покрить з синтетичних тканин 2 

1.8 Просторова трансформація конструктивних елементів оболонок 

покрить 

2 

1.9 Висячі покриття 2 

1.10 Вантові покриття 2 

1.11 Сучасні будівельні конструкції з застосуванням принципів біоніки  2 

1.12 Сучасні будівельні конструкції в реконструкції будівель і споруд 2 

   

 Всього 24 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 
Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною дисципліною 

«Сучасні будівельні конструкції» складає 60 балів і може бути досягнений з мінімальних 

та максимальних оцінок за наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

ЧАСТИНА І   

Розрахунково-графічна робота 1 20 30 

Аудиторна контрольна робота 1 5 15 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань  2 
35 55 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

    

Разом  60 100 

 
Розрахунково-графічну роботу передбачено з теми «Сучасні конструкції 

великопролітних покрить будівель та споруд». В цій роботі розглядаються великопролітні 

будівлі та споруди для яких необхідно виконати розрахунок і конструювання 

великопролітного покриття. 

Студенту потрібно: визначити габаритно-конструктивні параметри покриття; прийняти 

умови на контурі великопролітного покриття; виконати конструювання опорного вузла; 



виконати специфікацію п’яти найбільш важливих елементів покриття згідно нормативних 

документів.  

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді 

альбому, що включає графічну частину (формат А-3). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи[   ]. 
 

Контрольна робота передбачена з теми «Сучасні конструкції великопролітних 

покрить будівель та споруд». Виконується студентами в аудиторії і складається з кейсів 

індивідуальних завдань. Наприклад: розробити конструктивне рішення великопролітного 

покриття для круглого плану згідно з вихідними даними: діаметр покриття – 150 м; тип 

покриття – оболонка додатної кривизни; матеріал покриття – клеєна деревина; опорний 

контур – монолітний залізобетонний.  

Два рази за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 

тестових питань), наприклад 

 
1. Приведіть у відповідність: 

Конструкційний матеріал Найбільша міцність на розтяг 

1. Вуглецеве волокно 

2. Скловолокно 
3. Високоміцна сталь 
4. Надміцний сплав системи AL-ZN-MG-CU  

А.  645 МПа 

Б.  3500 МПа 
В.  5900 МПа 
Г.  2000 МПа 

 
2. В системі ...... всі вузли ярусу лежать в одній горизонтальній площині, що дозволяє при розбивці куполу 

проектувати однаковими відстані між кільцями або довжину кільцевих елементів в одному ярусі. 
А - Чівітта; Б - Фуллера; В - Туполєва; Г - Чебишева. 

 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем 

(комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.  

 

 

Перелік питань до іспиту : 

1. Системний підхід  в класифікації великопролітних покрить  

2. Доцільність застосування варіантного проектування великопролітних покрить 
будівель і споруд 

3. Техніко - економічні показники покрить залізобетонними оболонками двоякої 

кривизни 
4. Розрахункова схема оболонки додатної кривизни. Визначення внутрішніх 

зусиль 

5. Розрахунок ОДК наближеними методами. Армування оболонки додатної 

кривизни 
6. Сучасні конструктивні рішення залізобетонних куполів 

7. Сучасні конструктивні рішення металевих куполів 

8. Сучасні конструктивні рішення куполів з клеєної деревини 
9. Зведення куполів з використанням пневматичної опалубки 

10. Розрахунок куполів наближеними методами. Армування куполів 

11. Великопролітні покриття з сітчастих оболонок на прямокутному плані 

12. Великопролітні покриття з сітчастих оболонок на круглому плані 
13. Великопролітні покриття з сітчастих оболонок на плані складної форми 



14. Сітчасті оболонки з клеєної деревини 

15. Вузли і деталі сітчастих оболонок з різних матеріалів 

16. Просторова трансформація покриття з використанням внутрішніх опор 

17. Просторова трансформація покриття з використанням зовнішніх опор 
18. Трансформація конструктивних елементів навколо вертикальної вісі 

19. Використання в трансформації «розумних» конструктивних елементів 

20. Просторова трансформація під час зведення покриття 

21. Просторова трансформація під час реконструкції 
22. Ревіталізація будівель та споруд з використанням великопролітних 

конструкцій 

23. Висячі покриття з оперті на зовнішній замкнутий контур на прямокутному 
плані 

24. Висячі покриття з оперті на зовнішній замкнутий контур на круглому плані 

25. Висячі покриття з зовнішньою опорою 

26. Сучасні способи влаштування несучого кабелю 
27. Закріплення несучого кабелю на опорній частині пілону 

28. Закріплення  підвісок на несучому кабелі 

29. Вантові покриття в великопролітних системах на прямокутному плані 
30. Вантові покриття в великопролітних системах на складному плані 

31. Вантові покриття з зовнішньою опорою 

32. Вузли закріплення вант до пілонів 

33. Конструктивні елементи складеної оболонки на багатокутному плані  
34. Рекомендовані  типи і прольоти складених оболонок з жорсткими елементами 

різної форми 

35. Складені купольно-складчасті оболонки покриття 
36. Конструктивні схеми складених полігональних оболонок з різною формою 

плану 

37. Складені висячі оболонки 

38. Складені комбіновані оболонки 
39. Промислові будівлі  «нового покоління» з використанням великопролітних 

покрить 

40. Класифікація конструктивних елементів де застосовані біонічні принципи 
41. Об’єкти кінематичної архітектури побудовані за біонічними принципами 

42. Тентові покриття споруд з трансформацією 

43. Фізико-механічні властивості покрівельних синтетичних тканин 

44. Самонапружені конструкції – тенсегріті 
45. Пневматичні просторові покриття 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційне забезпечення 
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3. Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, 

пластмассы): справочник / Под ред. Ю.А. Дыховичного. - Москва: Высшая школа, 

1991. – 543 с. 

4. Инженерные конструкции: учебник / Под ред. Ермолова В.В. - Москва: Высшая 

школа, 1991. – 408 с. 

5. Байков В.Н. Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных 

конструкций: учебное пособие / В.Н. Байков, Э. Хампе, Э. Рауэ. - Москва: 

Стройиздат, 1990. – 232 с. 

6. Кирсанов Н.М. Висячие и вантовые конструкции: учебное пособие / Н.М. Кирсанов. 

– М.: Стройиздат, 1981. 158 с. 

 

Допоміжні джерела інформації 

 

7. Еремеев П.Г. Современные стальные конструкции большепролетных покрытий 

уникальных зданий и сооружений: монография. М.: Изд-во АСВ, 2009. – 336 с. 

8. Журавлев А.А. Пространственные деревянные конструкции: монография / А.А. 

Журавлев, Г.Б. Вержбовский, Н.Н. Еременко. – Ростов-на-Дону: ОАО ИПФ 

«Малыш», 2003. – 518 с. 

9. Пневматические строительные конструкции / Под ред. В.В. Ермолова. – Москва: 

Стройиздат, 1983. – 439 с. 

10. Коломійчук Г.П. Ефективні залізобетонні оболонки і їх вибір для заданого плану 

будівлі / Г.П. Коломійчук, О.Ф. Майстренко, В.Г. Коломійчук // Сучасні технології 

та методи розрахунків у будівництві. – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – Вип. 8. – С. 111-118. 

11. Коломійчук Г.П. Конструктивні рішення сучасних великопролітних трубобетонних 

аркових мостів / Г.П. Коломійчук, О.Ф. Майстренко, В.Г. Коломійчук, В.Г. 

Коломійчук // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. – Луцьк: 

ЛНТУ, 2020. – Вип. 13. – С. 42-48. DOI:10.36910/6775-2410-6208-2020-3(13)-05 

12. Коломійчук Г.П. Просторова трансформація конструктивних елементів сучасних 

оболонок покрить / Г.П. Коломійчук, В.Г. Коломійчук // Сучасні будівельні 

конструкції з металу та деревини. ‒ Одеса: ОДАБА, 2020. ‒ Вип. 24. ‒ С. 71-80. 

doi:10.31650/2707-3068-2020-24-71-80 

13. Коломійчук Г.П. Аналіз сучасних досліджень фундаментів-оболонок на круглому 

плані / Г.П. Коломійчук, О.Ф. Майстренко, В.Г. Коломійчук, В.Г. Коломійчук // 
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