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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З МЕТОДАМИ
ВИПРОБУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ.
Наприклад: Студенти знайомляться з методами обстежень будівельних
конструкцій, схемами завантаження, приладами та інше.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: опір матеріалів, будівельна механіка, механіка ґрунтів.
Програмні результати навчання:
знати:
– порядок та види обстежень, класифікацію пошкоджень або дефектів, принципи
розрахунку вантажопідйомності мостів;;
– основні принципи чисельного моделювання випробування споруд;
– методи статичних та динамічних випробувань;
– прилади для вимірювання в випробуваннях та неруйнівні методи дослідження;
володіти:
- методиками статичних та динамічних
випробувань;
- методикою проведення випробувань; вміти:
– розробляти програми обстежень будівельних конструкцій та будівель;
– проводити обстеження з класифікацією виявлених пошкоджень;
– розробляти методику статичних та динамічних випробувань з визначенням схем
навантажень та розміщення вимірювальних приладів;
– проводити випробування та обробку їх результатів.
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Розділ 1. Основи вибору інновацій в процесах будівництва
Визначення курсу, його цілі та задачі. Історичний огляд,
2
2
10
класифікація випробувань.
Випробувальні
установки.
Схеми
навантаження.
4
2
10
Забезпечення
безпеки
випробувань.
Визначення
контрольних та руйнівних навантажень.
Методи і засоби вимірювань в випробуваннях. Основні
2
2
10
схеми розміщення приладів вимірювання на конструкції.
Підготовка та проведення випробувань. Особливості
4
2
10
випробувань залізобетонних, металевих, кам’яних та
дерев’яних
конструкцій.
Обробка
результатів
випробувань.
Розділ 2. Інноваційні рішення при проектуванні та реконструкції будівель та споруд
Моделювання випробувань методом кінцевих елементів.
2
2
10
Випробування ґрунтів паліями
2
2
10

7.

8.

Теоретичні основи динамічної роботи конструкції та
динамічні характеристики матеріалів. Задачі динамічних
випробувань. Пристосування для ударних та вібраційних
навантажень. Приклади для вимірювань, проведення
випробувань. Обробка та оцінка результатів випробувань.
Неруйнівні та локальноруйнівні методи дослідження
механічних властивостей матеріалів в конструкціях.
Теоретичні основи. Прилади визначення поверхової
твердості, пружного відскоку та сколювання ребра.
Акустичні, магнітні та радіаційні методи.
Разом

4

2

10

4

2

10

24

16

80

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Випробування будівель і споруд» складає 60 і 100 балів і може
бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю
Завдання з практичних занять
Розрахунково-графічна робота
Поточний контроль знань
Разом підсумковий (семестровий) контроль знань

Кількість у
семестрі
1
1
1

Мінімальна Максимальна
кількість кількість балів
балів
10
20
30
60

20
30
50
100

Розрахунково-графічну роботу передбачено з розділу “Випробування будівель і
споруд”.
Розрахунково-графічна робота з курсу складається з практичних завдань. Відповіді на
питання передбачають розкриття теоретичних та практичних аспектів випробування
будівель і споруд і здійснюються на основі вивчення матеріалів підручників та наукових
публікацій. При розв’язанні задач обов’язковим є представлення висновків щодо
результатів розрахунків. Робота оформлюється на аркушах формату А4.
Методичні рекомендації щодо виконання ргр представлені в [5].
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних та
практичних занять і оцінюється сумою набраних балів. Поточний контроль проводиться у
формі письмового експрес-контролю.
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів у формі заліку, визначеного
навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі
навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Підсумковий
контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по
тематиці навчальної дисципліни.
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