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1 Опис навчальної дисципліни 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 
денна  

форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва) 

За вибором  

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___–_____  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

Спеціальність – 133 
Галузеве машинобуду-
вання 

7-й 

Лекції 
20 год. 

Лабораторні заняття 
– год. 

Практичні заняття 
20 год. 

Самостійна робота 
80 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3,08 
самостійної роботи 
студента – 6,15 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
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2  Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Курс «Проектування металоконструкцій» є дисципліною необхідною для 
професійної підготовки бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве 
машинобудування». 

Сучасне виробництво вимагає від молодого фахівця уміння самостійно 
вирішувати принципово нові задачі, в практичній діяльності проводити 
випробування і дослідження, творчо використовуючи досягнення науки. 

Курс «Проектування металоконструкцій» спрямовано на набуття 
студентами вмінь та навичок при вивченні основних ідей та методів розрахунку 
елементів металоконструкцій машин та їх проектуванні. 

Мета дисципліни «Проектування металоконструкцій» – підготовка 
майбутніх інженерів-механіків до практичної роботи по розрахунках і 
проектуванню основних елементів металевих конструкцій підйомно-
транспортних і будівельно-дорожніх, меліоративних машин і обладнання. 

Вивчення теоретичного курсу, виконання практичних робіт повинні 
забезпечити придбання студентами навичок по розрахунку металевих 
конструкцій машин, як при нерухомих так і при рухомих навантаженнях, 
перевірки умов геометричної незмінності та статичної визначеності 
геометрично незмінних стержневих систем. Грамотно формулювати постановку 
завдань, їх формалізацію й використовувати сучасні програмні засоби для їх 
реалізації на комп’ютерах. 

На практичних заняттях студенти набувають вмінь та навичок при 
вивченні основних ідей та методів розрахунку елементів металоконструкцій 
машин та їх проектуванні. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

- основи загальноосвітніх дисциплін; 
- устрій і принцип роботи вантажопідйомних машин загального 

призначення; 
- різні випадки навантаження металевих конструкцій від нерухомих 

рухомих – навантажень в робочому і неробочому стані; 
- загальні способи розрахунків і проектування металоконструкцій механізмів, 

машин і обладнання; 
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- загальні принципи силового розрахунку механізмів; 
- взаємодію механізмів в машині, що зумовлює кінематичні і динамічні 

властивості механічної системи; 
уміти: 

- самостійно складати розрахункові схеми металоконструкцій підймно-
транспортних, будівельних і дорожніх машин; 

- розробляти і обґрунтовувати розрахунками вибір оптимальних розмірів 
елементів металоконструкції; 

- висувати і обґрунтовувати пропозиції по удосконаленню 
металоконструкцій з метою зниження їх ваги і економії металу; 

- складати розрахункові схеми механізмів, машин і обладнання; 
- установлювати ступінь статичної невизначеності, проводити силове 

дослідження металоконструкцій машин і механізмів; 
- знаходити, що діють в елементах таких конструкцій, як балки, стійки, 

ферми та рами; 
- проектувати конструкції з оптимальними параметрами: найменших 

габаритів та найменшої ваги. 
 

3 Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Вступ. Будівельна механіка. 

 
Тема 1. Вступ. Основні поняття і кінематичний аналіз споруд.  
1. Зміст і задачі курсу «Проектування металоконструкцій». 
2. Класифікація розрахункових схем споруд.  
3. Класифікація навантажень.  
4. Кінематичний аналіз споруд. 
5. Геометрично незмінні і геометрично змінні системи. 

Тема 2. Прості і складні балки.  
1. Основні вимоги. 
2. Визначення висоти балки з умови жорсткості. 
3. Визначення висоти балки з умови найменшої ваги. 
4. Підбір перетину балки. 
5. Перевірка напружень в підібраному перетині балки. Приклади розрахунку  
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балок. 

Тема 3. Розрахунок пружних ферм з нерухомим навантаженням.  
1. Конструкції ферм і їх особливості. 
2. Спрощення при виборі розрахункових схем. 
3. Методи визначення зусиль в стержнях плоских ферм кранів. (Спосіб 
«Вирізування» вузлів, спосіб моментної точки, спосіб проекцій). 
4. Загальні міркування про статично невизначні ферми. Побудови ліній впливу. 

Тема 4. Металоконструкції ферм. 
1. Типи перетинів стержнів ферм.  
2. Підбір перетинів стержнів ферм. 
3. Геометричні розміри ферм. 
4. Основні типи грат ферм. 
5. Особливості конструювання вузлів і поясів. 
 

Змістовий модуль 2. Розрахунок та проектування металоконструкцій. 
Тема 5. Статично невизначені системи. 
1. Статична невизначеність.  
2. Зовнішня і внутрішня статична невиначеність. 
3. Ступінь статичної невизначеності. 
4. Метод сил. Канонічні рівняння методу сил. 
5. Розрахунок найпростіших статично невизначених систем. 
6. Рами. 

Тема 6. Стріли будівельних кранів. 
1. Типи стріл. 
2. Перетин стріл. 
3. Визначення зусиль в поясах і гранах гратчастої стріли.  
4. Визначення навантажень і розрахунок телескопічних стріл. 
 

Тема 7. Металоконструкції мостових кранів.  
1. Типи мостів.  
2. Навантаження діючі на елементи моста.  
3. Розрахунок на міцність. 
4. Конструювання головних балок і ферм. 



 7 

4 Структура навчальної дисципліни 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
у тому числі у тому числі 

Назви змістових модулів 
і тем усього 

л п лаб с.р. 
усього 

л п лаб с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 Вступ. Будівельна механіка. 

Тема 1. Вступ. Основні 
поняття і кінематичний 
аналіз споруд* 

16 2 2 - 12 - - - - - 

Тема 2. Прості і складові 
балки* 16 2 2 - 12 - - - - - 

Тема 3. Розрахунок 
пружних ферм з 
нерухомим 
навантаженням* 

16 3 3 - 10 - - - - - 

Тема 4. Метало-
конструкції ферм *. 18 3 3 - 12 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 66 10 10 - 46 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Розрахунок та проектування металоконструкцій 

Тема 5. Статично 
невизначені системи*. 18 3 3 - 12 - - - - - 

Тема 6. Стріли 
будівельних кранів *. 18 3 3 - 12 - - - - - 

Тема 7. Метало-
конструкції мостових 
кранів 

18 4 4 - 10 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 54 10 10 - 34 - - - - - 

Усього годин  120 20 20 - 80 - - - - - 
Примітка:  Години на самостійну роботу відносяться до питань, зазначених зірочкою (*) 

 
5 Теми практичних занять 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

 
Назва  теми 

ДФН ЗФН 
 Модуль 1   

1 
Балки з нерухомою опорою. Побудова ліній впливу опорних 
реакцій, згинаючих моментів і поперечних сил одно пролітних 
балок. Визначення зусиль по лініях впливу. 

4 - 

2 Кінематичний аналіз ферм. Умови геометричної незмінності. 4 - 

3 Визначення зусиль в стержнях ферм по методу «вирізування» 
вузлів і методу проекцій. 4 - 

4 Побудова ліній впливу зусиль в стержнях ферм. 4 - 
5 Розрахунок статично невизначених рам методом сил. 4 - 
 Усього годин 20 - 
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6 Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основні види опор. Задачі , що вивчаються при 
кінематичному аналізі споруд *. 12 

2 Тема 2. Вимоги, що пред’являються при розрахунку простих і 
складових балок. Особливості розрахунку тонкостінних балок* 12 

3 Тема 3. Побудова силового багатокутника за методом 
Максвела-Кремони *. 10 

4 Тема 4. Основні розміри ферм і рекомендовані 
співвідношення між ними *. 12 

5 Тема 5. Приклади рамних конструкцій *. 12 
6 Тема 6. Конструктивні особливості телескопічних стріл *. 12 
7 Тема 7. Особливості конструювання ферм мостових кранів * 10 

Усього забезпечення аудиторних занять* 23 
Забезпечення індивідуальних завдань 57 
Підготовка до диф. заліку 6 
Усього годин 80 

 

7 Методи навчання 

Під час вивчення лекційного матеріалу викладач застосовує словесні 
методи навчання (лекція, розповідь, бесіда) та наочні (демонстрація, 
ілюстрація, використання технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки), 
а також пояснювально-демонстраційні (отримання знань на лекції, з навчальної 
або методичної літератури, через екранний посібник у «готовому» вигляді). 

При проведенні практичних занять широко застосовуються вербальні 
методи (пояснення, інструктаж), методи навчання за характером логіки 
пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція), репродуктивні методи 
(застосування вивченого матеріалу на основі зразка, правила, інструкції). 

Самостійна робота передбачає використання методів і засобів самостійної 
роботи з книгою (читання, конспектування, виготовлення таблиць, схем, 
графіків та ін.), а також частково-пошукового методу. 

 

8 Методи контролю 

1. Оцінка поточної роботи студентів: 
– активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
– експрес-контроль під час аудиторних занять; 
– рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 
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– виконання аналітично-розрахункових завдань; 
– самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
– результати тестування; 

2. Оцінка роботи на практичних заняттях: 
– вибіркове усне опитування перед початком занять. 
– фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 
хв. 
– оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 
оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і 

т.п. 
– письмове (до 45 хв.) тестування. 

3. Контроль у позанавчальний час: 
– перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури; 
– індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 
– перевірка та оцінка питань з частини лекційного  курсу, який студенти 
самостійно вивчають; 

4. Консультації: допомогти студентам розібратись у складних питаннях, а 
також проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення про 
перебіг і результати навчальної роботи. 

5. Захист практичних робіт після виконання кожної з них. 
6. Екзамен: екзаменаційні білети та тестові питання 

 
 

9 Розподіл балів, які отримують студенти 
для іспиту  

Т1, Т2 ... Т7 – теми лекцій змістового модуля 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Підсум-

ковий тест 
(іспит) 

Сума Вид занять 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7   
Лекції 1 2 2 1 1 1 2 − 10 

Практичні  заняття 2 3 3 3 3 3 3 − 20 
Лабораторні заняття − − − − − − − − − 
Поточн. контр.: 
опитування 7 8 7 7 7 7 7 − 50 

Усього за  
1 модуль 10 13 12 11 11 11 12 − 80 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С 

добре  

64-73 D 
60-63 Е  

задовільно  

 
 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
10 Методичне забезпечення 

Методичні вказівки щодо виконання практичних, розрахунково-
графічних завдань і самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни 
«Проектування металоконструкцій» для студентів денної форми навчання зі 
спеціальності: 6.090214 – «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і обладнання», 2005. – 60 с. 

 
11 Рекомендована література 

 
Книги одного автора 

1. Богуславский П. Е. Металлические конструкции грузоподъемных машин  

и сооружений. – М.: Машгиз, 1961. 519 с. 

2. Живейнов Н. Н., Карасев Г. Н., Цвей Ю. И. Строительная механика и 

металлоконструкции строительных и дорожных машин. – М.: 

Машиностроени, 1961. 519 с. 

3. Николаев Г. А. Сварные конструкции. М.: Машгиз. 1962. 552 с. 
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