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В процесі вивчення даної дисципліни студенти отримають здатність до 

аналізу і вибору варіантів підсилення балок, колон, ферм та інших 

конструкцій; 

 здатність до повірочних розрахунків дерев’яних та металевих конструкцій, 

вибору та оптимизації найбільш ефективних рішень; здатність до повірочних 

розрахунків вузлових з'єднань дерев’яних  та металевих конструкцій.  

 

Наприклад: Вміння визначати ушкодження, розрахувати ушкоджений переріз та 

варіанти оптимального підсилення балок, колон, ферм та інших конструкцій з 

деревини та пластмас.   

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: опір матеріалів, будівельна механіка, 

будівельні конструкції. 

 

 

Програмні результати навчання: 



знати:  

– вимоги діючих Норм будівництва; 

– методи і засоби визначення фізико-механічних характеристик 

деревини та пластмас; 

– основні принципи підсилення конструкцій iз деревини та 

металу; 

– методи повірочних розрахунків на міцність, жорсткість та 

стійкість елементів, конструкцій i вузлів. 

вміти:  

застосовувати методику повірочних розрахунків і проектування підсилення 

конструкцій з металу та деревини, а також їх з'єднань.   

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№п/п Назва тем 
Кількість годин 

лекції практичні лаборат самост 

1 2 3 4 5 6 

1 Огляд об'єкта реконструкції. 2   6 

2 Обстеження металевих конструкцій. 2   6 

3 Обстеження дерев'яних конструкцій. 2   6 

4 Склад та порядок розробки висновку щодо 

технічного стану конструкцій будівель та 

споруд 

2   6 

5 Прогони, стропiльнi ферми. 2 2  6 

6 Балки перекрить та пiдкрановi балки. 2 4 2 6 

7 Колони та зв'язки. 2 2 2 6 

8 Визначення навантажень та фiзико-

механiчних властивостей матерiалiв. 

2 2  8 

9 Тимчасове пiдсилення та закрiплення 

конструкцiй. 

2 2  8 

10 Розрахунок елементiв i конструкцiй, що 

пiдсилюються пiд навантаженням  

2 2  8 



11 Підсилення балок, ферм, колон. 2   6 

12 Підсилення пошкоджених та відновлення 

зруйнованих елементів конструкцій iз 

деревини 

2 2  8 

 Всього 24 16  80 

 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Підсилення дерев'яних та металевих конструкцiй» складає 60 балів і 

може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Завдання з практичних занять  6 6 10 

Завдання з розрахунково-графічної роботи 

(виконання та захист) 
1 20 

 

40 

Контроль знань:    

Поточний контроль знань (стандартизовані тести) 1 20 30 

Підсумковий (семестровий) контроль знань  14 20 

Разом  60 100 

 

Розрахунково-графічна робота складається з пояснювальної записки та 

креслення на аркуші формату А3.  

В розрахунково-графічної роботі студенту необхідно врахувати конструктивні 

особливості і виконати підсилення елементів методами збільшення поперечного 

перерізу та зміни конструктивної схеми, підсилення зварних з’єднань, а також 

розрахунку деформованих елементів конструкцій.  

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи 

представлені в методичних вказівках. 

  

За семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (25 

тестових питань), наприклад 

Питання 3. Факторами, що сприяють фізичному зносу конструктивних 

елементів і будівлі в цілому є:  

А) старіння матеріалів;  

Б) не задовільна експлуатація;  

В) помилки в проектуванні;  

Г) вихідні міцності матеріалів конструкцій;  

Д) ушкодження випадкового і стихійного характера 

 

Питання 4. Посилення металевих колон виконано: 



А) шляхом симетричного нарощування перетину;  

Б)шляхом несиметричного (зі зміщенням центру ваги) нарощування 

перетину;  

В) методом регулювання напруг;  

Г) методом підведення додаткових опор. 

 

       Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з 

будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем. 
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