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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Основними завданнями вивчення дисципліни є підготовка здобувачів в галузі застосування в металевих конструк-
цій, освоєння здобувачами методів розрахунку та принципів конструювання металевих конструкцій, відповідно до 
характеру майбутньої роботи здобувача на конкретному підприємстві. 
 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Металеві конструкції одноповерхових промислових будівель.  

Компоновка каркасу. Головні елементи та їх призначення. Роль поперечних рам у роботі каркасу, конструктивні 
особливості поперечників. Задачі компоновки перерізів рами. 

Тема 2. Постійні та тимчасові навантаження на каркас цеху. 

Забезпечення просторової жорсткості каркасу за допомогою в’язів. 
Тема 3. Фахверк.  

Конструктивні особливості повздовжнього та поперечного фахверку. 
Тема 4. Конструктивні особливості цехів 

Сучасні типи огороджувальних конструкцій з профільованого тонкого сталевого листа. Сталеві ферми. Оптимальні 
співвідношення розмірів ферм та їх уніфікація. 

Тема 5. Значення в’язів для забезпечення стійкості елементів ферм.  

Розрахункова довжина елементів ферм. Задача підбора перерізів елементів ферм; типи перерізів. Проектування 
вузлів, облік вимог розрахункових моделей та конструктивних вимог 

Тема 6. Конструкції сучасних ферм полегшеного типу.  

Переваги. Легкі металеві конструкції комплексної поставки для блочного монтажу 
  
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні компетентно-
сті (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення. 
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні. 
ЗК10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК11. Здатність працювати у команді. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принци-
пи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого машинобу-
дування. 
ФК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, 
обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного 
завдання. 
ФК9. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого 
машинобудування. 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, 
що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 
ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвит-
ку. 
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ПРН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 
ПРН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, 
зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 
ПРН9. Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата Тема 

Форма діяль-
ності (занят-
тя), години, 

формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси) 

1 тиждень 
2 тиждень 
3 тиждень 

 
 
 

Тема 1. Металеві 
конструкції однопове-
рхових промислових 
будівель.  
1.1 Компоновка карка-
су.  
1.2 Головні елементи 
та їх призначення.  
1.3 Роль поперечних 
рам у роботі каркасу, 
конструктивні особли-
вості поперечників.  
1.4 Задачі компоновки 
перерізів рами. 
 

Лекція, 
(6 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2, 3, 4. 
додаткова 1, 2, 3. 

6 тиждень 
7 тиждень 

 
 

Практичне 
заняття, 
(3 год) 

F2F 
 

1. Складання розрахункової схеми поперечної рами цеха з 
визначенням навантажень.  
2. Підготовка вихідних даних для розрахунку на ПК. 

4 тиждень 
5 тиждень 
6 тиждень 

 
 
 

Тема 2. Постійні та 
тимчасові наванта-
ження на каркас цеху. 
2.1 Забезпечення про-
сторової жорсткості 
каркасу за допомогою 
в’язів. 
 

Лекція, 
(6 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 6, 7. 
додаткова 1, 3, 4. 

8 тиждень 
9 тиждень 

 
 

Практичне 
заняття, 
(3 год) 

F2F 
 

1. Виконання розрахунків з визначенням зусиль у елементах 
рами на ПК. 

7 тиждень 
8 тиждень 
9 тиждень 

 
 
 

Тема 3. Фахверк.  
3.1 Конструктивні осо-
бливості повздовжньо-
го та поперечного фа-
хверку. 
 

Лекція, 
(6 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 2, 3, 5. 
додаткова 2, 3, 5. 

10 тиждень 
11 тиждень 

 
 

Практичне 
заняття, 
(3 год) 

F2F 
 

1. Обробка результатів статичного розрахунку рами. Складан-
ня комбінацій зусиль для колон та ригеля каркасу. 

10 тиждень 
11 тиждень 
12 тиждень 

 
 
 

Тема 4. Конструктив-
ні особливості цехів 
4.1 Сучасні типи ого-
роджувальних констру-
кцій з профільованого 
тонкого сталевого 
листа.  
4.2 Сталеві ферми. 
4.3 Оптимальні спів-
відношення розмірів 
ферм та їх уніфікація. 
 

Лекція, 
(6 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 3, 5. 
додаткова 4, 5, 6. 

12 тиждень 
13 тиждень 

 
 

Практичне 
заняття, 
(3 год) 

F2F 
 

1. Підбір розмірів перерізів та розрахунок стійкості позацент-
рово стиснутої колони 
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13 тиждень 
14 тиждень 
15 тиждень 

 
 
 

Тема 5. Значення 
в’язів для забезпечен-
ня стійкості елемен-
тів ферм.  
5.1 Розрахункова дов-
жина елементів ферм.  
5.2 Задача підбора 
перерізів елементів 
ферм; типи перерізів.  
5.3 Проектування вуз-
лів, облік вимог розра-
хункових моделей та 
конструктивних вимог 
 

Лекція, 
(6 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 3, 5, 7. 
додаткова 4, 5, 6. 

14 тиждень 
15 тиждень 

 
 

Практичне 
заняття, 
(3 год) 

F2F 
 

1. Розрахунок бази колони. 

16 тиждень 
17 тиждень 
18 тиждень 

 
 
 

Тема 6. Конструкції 
сучасних ферм полег-
шеного типу.  
6.1 Переваги. 
6.2 Легкі металеві 
конструкції комплекс-
ної поставки для блоч-
ного монтажу 
 

Лекція, 
(6 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 3, 4. 
додаткова 4, 5, 6. 

16 тиждень 
17 тиждень 

 
 

Практичне 
заняття, 
(3 год) 

F2F 
 

1. Особливості проектування ступінчатих, позацентровостис-
нутих колон. Робота підкранових частин колон. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-3, друга – за темами 4-6 у тестовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання: при аналізі 
властивостей металів та їх подальшої обробки; в проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей та 
складальних одиниць, з використанням прогресивних методів обробки з одночасним урахуванням впливу конструк-
торсько-технологічних факторів з дотриманням якісних показників.  
 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE: 
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Проєктування та розрахунок металевих конструкцій». 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. ДБН В.1.2-14-2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи за-
безпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. К.: Мінрегіон України, 2018. 

2. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. 
Норми проектування. К.: Мінбуд України, 2007. 

3. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. К.: Мінрегіон України, 2014. 
4. Клименко Ф. Є., Барабаш В. М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції: / За ред. Ф.Є Клименка : Підручник. – 

2-ге видання, випр. і доп. – Львів: Світ, 2002.– 312 с. 
5. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов / Е. И. Беленя, В. А. Балдин, Г. С. Веденников и 

др. – М.: Стройиздат, 1985. – 560 с. 
6. Лихтарников Я.М., Ладыженский Д.В., Клыков В.М. Расчет стальных конструкций. К.: Будівельник, 1984. - 366 

с. 
7. Металеві конструкції. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Проектування сталевого каркасу од-

ноповерхової будівлі" для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інжене-
рія. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. - 62 с. 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Машини для земляних робіт : навч. посіб. / Л. А. Хмара, С. В. Кравець, В. В. Нічке та ін. ; під заг. ред. проф. Л. 

А. Хмари та проф. С. В. Кравця. Рівне; Дніпропетровськ; Харків, 2010. 575 с. 
2.  Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомних і транспортних машин: Підру-

чник / за ред. В. Г. Піскунова, В. Д. Шевченка. К. : Вища школа, 2004. 438 с.  
3. Нилов А.А., Пермяков В.А., «Стальные конструкции производственных зданий» 2010. 
4. Нилов А.А., Пермяков В.А., Прицкер А.Я. «Стальные конструкции производственных зданий» (справочник). 

Киев «Будівельник» 1986 – 272 с. 
5. Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий. М., Стройизат, 1980 г 
6. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. «Металеві конструкції» Львів, Видавництво «Світ», 2002 р. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  
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1. Shepelenko, M., Zaselskiy, V. / The analysis of the dynamics of interest in continuous mixers both to the technical 
object / Congress Proceedings - III International Scientific Congress Society Of Ambient Intelligence 2020 (Student 
Section), Praha, 2020, p. 356-359. ISBN 978-80-907570-4-2. 

2. Засельський В.Й., Пополов Д.В., Швед С.В., Шепеленко М.І. / Аналіз роботи ексцентричної опори стрічкового 
конвеєру // Науково-технічний журнал "Проблеми тертя та зношування". - Київ. НАУ, 2020, №2 (87). - с.59-67. 
DOI: 10.18372/0370-2197.2(87).14730; ISSN 0370-2197 

3. Zaselskiy, V., Popolov, D., Zaytsev, H., and Shepelenko, M. Upgrade of Conveyor Line for Coal Charge Preparation 
with the Use of Modern Grading-and-Mixing Equipment. Sci. innov.2021. V.17,no. 3. P. 67—77. 

4. Засельський В.Й., Пополов Д.В., Засельський І.В., Шепеленко М.І. Лабораторні дослідження технічної систе-
ми «роторний змішувач-конвеєр» горизонтально-направленої дії. Вісник КНУ. Кривий Ріг,  2021. Випуск 52. С. 
29-35. 

5. Засельський В.Й., Пополов Д.В., Зайцев Г.Л., Шепеленко М.І. Удосконалення трактів підготовки вугільної ши-
хти до коксування шляхом використання сучасного сортувально-змішувального обладнання. Науково-
практичний журнал «Наука та інновації» Національна академія наук України. Київ, 2021. Випуск 17, №3. С. 67-
77. 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для опану-
вання подальших навчальних дисциплін «Надійність, монтаж та ремонт металургійного обладнання», «Організація 
ремонтних та монтажних робіт» та «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка», тощо. 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 
 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 
Лекції 36 6 
Практичні  18 6 
Лабораторні - - 
Самостійна робота студента (СРС) 66 108 
Індивідуально-консультативна робота (ІКР) - - 
Курсова робота - - 

  
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 
Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 
оцінювання під час аудиторних занять 10 10 
виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 
виконання і захист завдань самостійної ро-
боти 

25 25 

Підсумковий контроль (залік) 50 50 
Разом 100 100 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 
90 – 100 Відмінно A 
80 – 89 Добре B 
70 – 79 C 
66 – 69 Задовільно D 
60 – 65 E 

21 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 
(заліку) FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуа-

льним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні та лабораторні), в разі хвороби мати довідку або її ксеро-

копію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 

час виконання індивідуальних завдань);   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи лабораторні та практичні роботи),  в тому числі викори-
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стання завантажених з інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення норм і правил 
академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному чинним законо-
давством. 

 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, виконання графічних робіт, практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАН-
ЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - https://moodle.duet.edu.ua/   
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифі-
кат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з викладачем, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. При 
направленні Вами електронного повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте 
відповідь, повторіть відправку листа. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академі-
чної чесності. Приклади академічної недоброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих 
джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. Під час 
підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з ін-
ших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 
Положення про академічну доброчесність ДУЕТ.  
https://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada, https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_silabus.pdf. 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри Інжинірингу з галузевого машинобудування Навчально-наукового технологічного інституту 
Державного університету економіки і технологій - протокол №13 від 23 червня 2022 року 
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