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Металеві конструкції 

 

Матеріали металевих конструкцій. 

Сталі і алюмінієві сплави що застосовуються в будівництві. Механічні властивості 

сталей і алюмінієвих сплавів. Вплив різних факторів на властивості сталей: хімічного 

складу, способу виробництва, термічної обробки й ін. Класи й марки будівельних 

сталей, марки алюмінієвих сплавів. Корозія сталей і алюмінієвих сплавів. Сортамент, 

типи профілів зі сталі й алюмінієвих сплавів, способи їх одержання. 

Основи розрахунків металевих конструкцій за граничними станами. Робота 

матеріалу й розрахунки елементів металевих конструкцій. 

Основи розрахунку металевих конструкцій. Методика розрахунків по граничних 

станах: нормативні й розрахункові навантаження, коефіцієнти перевантаження й 

комбінації навантажень; нормативні й розрахункові опори, коефіцієнти безпеки по 

матеріалу, надійності й умов роботи. Нормативні й розрахункові опори сталей і 

алюмінієвих сплавів. Шляхи вдосконалювання методики розрахунків. 

Робота сталі при статичному навантаженні і рівномірному та нерівномірному розподілі 

напружень, концентрація напружень, вплив початкових і залишкових напружень. 

Робота матеріалу при повторних і змінних навантаженнях. Наклеп і втома матеріалу. 

Робота й розрахунок центрово стиснених і центрово розтягнутих елементів. 

Робота матеріалу в конструкціях, що працюють на поперечний згин. Пружно-

пластична стадія роботи, шарнір пластичності. Косий згин. 

Робота матеріалу в пружній і пружно-пластичній стадіях та центрально стиснутих 

елементах. Втрата стійкості. Розрахунок центрально стиснутих стрижнів. 

З'єднання металевих конструкцій 

Переваги і недоліки різних видів з'єднань.  

Зварні з'єднання. Види зварених швів і з'єднань. Робота й розрахунки зварених з'єднань 

при статичному і динамічному навантаженні. Конструктивні вимоги. Особливості 

зварювання конструкцій з алюмінієвих сплавів. Болтові й заклепувальні з'єднання. 

Коротка характеристика. Типи й матеріали болтів і заклепок. Технологія постановки 

болтів і заклепок і її вплив на роботу з'єднання. Робота з'єднань при статичному і 

динамічному навантаженнях. Розрахунок і конструювання болтових з'єднань. 

Особливості роботи й розрахунку з'єднань, на високоміцних болтах. 

Балки й балкові конструкції 

Типи балок – прокатних і складених. Компоновка балкових перекриттів, аналіз їх 

можливих варіантів. Призначення основних розмірів і добір перерізів прокатних і 

складених балок. Оптимальна і мінімальна висота головної балки. Зміна перетину 

головної балки по довжині. Перевірка несучої здатності, прогину й загальної стійкості 

балок. Перевірка й забезпечення місцевої стійкості елементів балок (поясів і стінки). 

Поясні шви й стики балок; їхні розрахунки. З’єднання балок – конструктивні 

вирішення, робота й розрахунок. Розрахунок поясних швів. Конструкція, робота й 

розрахунок опорних частин балок. Бісталеві балки. 

Центрально стиснуті колони й стійки 

Область застосування. Типи суцільних і наскрізних колон. Особливості розрахунків і 

добір перерізу складених суцільних колон. Добір перерізу наскрізних колон, 

врахування впливу з’єднувальних планок і решітки на стійкість наскрізних колон, їх 

приведена гнучкість. Робота й розрахунок з’єднувальних планок і решітки. 

Конструкція й розрахунок оголовка колони і з’єднання балок з колонами. Бази 

суцільних і прозірчастих центрально стиснених колон. 



Основи проектування й компановки конструкцій одноповерхових промислових 

будинків 

Області застосування сталевих і змішаних (каркасів у промислових, будинках. Основні 

елементи каркаса і їх призначення. Компоновка каркасу і фактори (технологічні, 

експлуатаційні, конструктивні, економічні й ін.), що впливають на неї. Розбивка сітки 

колон, температурні шви. Встановлення генеральних розмірів поперечної рами 

будинку. Уніфіковані схеми рам.  

Системи покриттів будинків із прогонами й без прогонів. Типи покрівельних елементів. 

Прогони, їх робота й розрахунок. Типи стінових огороджень. Металеві стінові 

огородження. Кроквяні і підкроквяні ферми і їх типізація. Ліхтарі їх компоновка й 

конструкція. Зв'язки каркасів виробничих будинків (по колонах, по верхніх поясах і 

нижніх поясах ферми, по ліхтарях) їхнє призначення, схеми, робота й конструкція. 

Особливості компонувальної схеми. 

 

Ферми 

Область застосування ферм у виробничих будинках і спорудах. Вибір обрису легких 

форм, типів решітки. Оптимальні співвідношення розмірів ферм і їх уніфікація. 

Уніфіковані схеми кроквяних ферм. Конструктивні особливості ферм покриттів 

виробничих будинків. 

Розрахунок легких ферм. Визначення зусиль у стержнях ферм від різних навантажень. 

Забезпечення стійкості стиснутих елементів ферм, їх розрахункова довжина. Зв'язки 

між фермам. Типи перерізів і добір перерізів елементів легких ферм. Конструювання й 

розрахунок вузлів легких ферм. Розбивка ферм на відправні марки, стики ферм. 

Колони каркасів виробничих будинків, фехверки 

Типи позацентрово стиснутих колон і їх перерізів. Визначення розрахункових довжин і 

добір перерізів позацентрово стиснутих колон. Зєднання верхньої й нижньої частин 

ступінчастих колон. Бази колон, їх конструкція й розрахунки. 

Призначення фахверку, компоновка. 

Підкранові балки 

Характеристика підкранових конструкцій. Навантаження, що діють на підкранові 

балки, визначення зусиль. Компонування перетину підкранової балки і перевірка 

несучої здатності. Розрахунок з'єднання поясів підкранової балки зі стінкою 

Компонувальна схема та конструкції великопролітних будівель. 

Області застосування й основні особливості компоновки, конструювання й розрахунку 

великопролітних будівель і споруд (рами, ангари). Конструювання і розрахунок 

великопролітних конструкцій покриття. Великопролітні покриття із плоскими 

несучими конструкціями балочного,  рамного, консольного й аркового типу. 

Великопролітні просторові покриття: структурні (просторові стержневі) конструкції, 

ребристі й сітчасті куполи. 

Великопролітні висячі покриття: однопоясні й двохпоясні системи, тросові ферми, 

листові висячі покриття (без попереднього напруження і з попереднім напруженням). 

Проектування та розрахунок листових конструкцій 
Види листових конструкцій. Резервуари для води, зберігання харчових і хімічних 

продуктів. Резервуари для зберігання палевномастильних матеріалів; горизонтальні 

(циліндричні, кульові, каплевидні, підземні резервуари. Призначення генеральних 

розмірів резервуарів; робота й конструювання стінок, покриттів і днища. 

Водонапірні башти різного типу й особливості їх розрахунків. 

Бункери, силоси і сінажні вежі, класифікація й області застосування; особливості 

конструювання й розрахунків. 



Проектування та розрахунок гратчастих опор ліній електропередач та щогл, 

висотні будівлі. 

Особливості висотних інженерних споруд і їх навантажень. Опори ліній 

електропередач. Типи й схеми опор ЛЕП. Опори для ліній зв'язку й ліхтарів освітлення. 

Багатоповерхові висотні будівлі. Особливості розрахунку і конструювання.  

 

Залізобетонні конструкції 

 

Розрахунок та проектування бетонних і залізобетонних конструкцій. 

Загальні положення. Основи проектування. Матеріали. Довговічність та захисний шар 

бетону.  Розрахунок конструкцій за граничними станами І та ІІ груп. Правила 

конструювання елементів бетонних та залізобетонних конструкцій. 

Конструкції перекрить і фундаментів. 

Залізобетонні перекриття. Монолітні залізобетонні перекриття з балковими плитами. 

Компонування конструктивної схеми. Розрахунок і конструювання балкових плит. 

Розрахунок та конструювання другорядних і головних балок.  

Збірні балкові перекриття. Компонування конструктивної схеми. Проектування плит 

перекриття. Проектування ригелів.  

Монолітні ребристі перекриття з плитами, опертими по контуру, конструктивна схема 

та характер роботи елементів перекриття. Розрахунок та конструювання плит. 

Особливості розрахунку і конструювання балок. 

Залізобетонні монолітні, збірні та збірно-монолітні безбалкові перекриття. Розрахунок 

плит і капітелей.  

Залізобетонні фундаменти 

Конструкції одноповерхових та багатоповерхових будівель. Кам’яні та 

армокам’яні конструкції. 

Промислові та цивільні багатоповерхові будівлі. Їх конструктивні схеми. Конструкції 

багатоповерхових рам і поняття про їх розрахунок. Поняття про розрахунок 

багатоповерхових цивільних будівель. 

Залізобетонні несучі конструкції одноповерхових промислових будівель. Плити та 

балки покрить. Кроквяні ферми та арки покрить.  

Розрахунок поперечної рами та проектування колони.  

Розрахунок і конструювання кам'яних  та армокам'яних конструкцій. 

Тонкостінні просторові конструкції.  

Конструктивні особливості тонкостінних просторових залізобетонних покрить. 

Циліндричні оболонки і призматичні складки. Оболонки додатної і від’ємної Гаусової 

кривизни. Куполи. Хвилясті склепіння. Висячі покриття. 

Конструкції інженерних споруд. 

Розрахунок та конструювання залізобетонних конструкцій резервуарів. Проектування 

залізобетонних конструкцій бункерів. Проектування залізобетонних конструкцій 

силосів. Проектування підпірних стін, їх види, конструювання та розрахунок.  

Проектування водонапірних башт. Проектування підземних каналів і тунелів. 

Проектування сталефібробетонних конструкцій будівель і споруд.  

 

Дерев’яні конструкції 
 

Суцільні дерев’яні конструкції балочної системи 

Суцільні плоскі конструкції. Найпростіші крокв’яні конструкції. Настили та обрешітки. 

Крокви та їх розрахунок. Збірні приставні  крокв’яні щити заводського виготовлення. 



Особливості влаштування огороджуючої частини покрить по несучих конструкціях. 

Поняття про балки з підбалками. Консольно-балочні і спарені нерозрізні прогони, їх 

конструкція і розрахунок. 

Суцільні балки. Балки складеного перерізу на пластинчастих нагелях  і двотаврові 

балки з перехресною стінкою на цвяхах. 

Клеєні балки, включаючи великопролітні, гнутоклеєні та армовані. Клеєфанерні балки 

з плоскою і хвилястою стінкою 

Міжповерхові перекриття, їх конструювання та розрахунок. Плити і панелі з 

використанням  деревини, фанери, азбестоцементу. Класифікація. Основи 

конструювання та розрахунку трьохшарових панелей покриття. Кріплення плит та 

панелей до елементів несучого каркасу будівель. 

 Колони. Класифікація та область застосування. Розрахунок та проектування суцільних 

та дощатоклеєних колон. Конструювання та розрахунок складених колон на 

податливих зв’язках. 

Розпірні суцільні конструкції. Трикутні тришарнірні арки з дошок, колод і клеєних 

брусів. Клеєні тришарнірні арки кругового обрису. Конструювання та розрахунок. 

Рами. Дощатоклеєні рами з прямолінійних і криволінійних елементів. Поняття про 

клеєфанерні рами. Основні положення проектування та розрахунку. 

Плоскі наскрізні дерев’яні конструкції 

Плоскі наскрізні дерев’яні конструкції . Балочні ферми, їх конструювання і розрахунок. 

Висячі крокви. Шпренгельні системи. 

Трикутні ферми: з брусів та колод на лобових врубках; металодерев’яні великопанельні 

ферми з клеєних брусів. 

П’ятикутні ферми. Ферми багатокутні з верхнім поясом з брусу. 

Сегментні ферми з клеєними дерев’яними елементами. Особливості конструювання та 

розрахунок. 

Дощаті ферми із з’єднаннями на металевих зубчатих пластинах. Ферми з фанерних та 

склопластикових профілів. 

Розпірні наскрізні конструкції. Решітчасті стійки. 

Рамні поперечники будівель. Конструювання і розрахунок каркасу дерев’яного 

будинку. Забезпечення просторової незмінності каркасних будівель і споруд. 

Розрахунок зв’язків. 

Основи економіки конструкцій з дерева та пластмас. Обгрунтування конструктивних 

вирішень. Варіантне проектування. Умови співставлюваності і критерії техніко-

економічної оцінки варіантів. Основні напрямки підвищення ефективності дерев’яних 

конструкцій. 

Просторові конструкції покриттів. 
Загальна характеристика і основні форми просторових конструкцій. Кружально-сітчаті 

конструкції. Куполи. Дерев’яні оболонки. Висячі покриття. Структурні конструкції. 

Оболонки з пластмас. Пневматичні конструкції 

Спеціальні споруди. 
Висотні споруди. Риштування, помости, кружала. Естакади та галереї. Мости. Каркасні 

будівлі та споруди. Будівлі та споруди із колод та брусів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНОМУ  

ІСПИТІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ДО АСПІРАНТУРИ У ЛНУП 

 

Вступний іспит проводиться в письмовій формі. 

Тривалість іспиту 2 години (120 хвилин) 

Вступний іспит включає запитання рівнозначної складності з дисциплін 

фахового спрямування. 

Білет містить 4 запитання рівнозначної складності, сформованих на основі 

програми вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності. Вступник повинен надати 

розгорнуті відповіді на поставлені запитання. 

Оцінювання вступного іспиту зі спеціальності для здобуття освітнього ступеня 

«Доктор філософії» проводиться за 100-бальною шкалою (до 25 балів за правильну 

відповідь на кожне з чотирьох запитань) на основі чого розраховується загальна оцінка 

за іспит.  

Система оцінювання запитань вступного іспиту зі спеціальності. 

- 23-25 балів – вступник надав повну відповідь на запитання білету з наведенням 

за необхідності схем, рисунків, чим виявив глибоке опанування змісту навчального 

матеріалу, володіння понятійним апаратом, уміння логічно пов’язувати теорію з 

власними судженнями; 

- 19-22 бали – має місце повне засвоєння вступником необхідного матеріалу, 

володіння понятійним апаратом, демонстрація здатності використовувати знання для 

вирішення практичних завдань, але у змісті і формі відповіді трапляються окремі 

похибки; 

- 15-18 балів – вступником продемонстровані знання і розуміння основних 

положень матеріалу, при цьому виклад його неповний і непослідовний; мають місце 

неточності у визначенні понять, виявлено нездатність доказово обґрунтовувати свої 

судження при розгляді ситуацій практичного характеру; 

- 1-14 балів – вступник має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти 

головне і другорядне, допускає помилки у визначенні понять, хаотично і невпевнено 

викладає матеріал, не може використовувати знання для практичного вирішення 

завдань. 

 

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних 

іспитах зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть 

менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі у конкурсі. 

Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості. 

 

У разі одержання однакової кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку 

посідає вступник, який: 

- має більшу кількість наукових публікацій за обраною спеціальністю у 

вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях; 

- має більшу кількість патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) 

за обраною спеціальністю; 

- отримав призові місця за участь в Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт із дисциплін з відповідної галузі наук; 

- має вищий середній бал додатку до диплома; 



- має більшу кількість тез доповідей за обраною спеціальністю на наукових 

конференціях. 

- має сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним 

спрямуванням, що підтверджує рівні В2-С2. 

 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 від 

13.05.2022 р.) 
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