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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань:  19  

 « Архітектура  та  

будівництво» 

 

Нормативна 

 

Блоків – 1 

спеціальність: 192 

«Будівництво та 

цивільна інженерія» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 -й 3-й -й 

 Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

-й 6-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

– год. 48 год. – год. 

Практичні  

– год.  12 год. – год. 

Семінарські  

– год. – год. – год. 

Лабораторні 

– год. – год. – год. 

Самостійна робота 

– год. 30 год. – год. 

Індивідуальні завдання:  

– год. 

Вид контролю:  

– залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Дисципліна «Будівельна механіка» є одною з базових дисциплін для 

підготовки молодшого спеціаліста техніка-будівельника. 

До будь-якої споруди пред’являються вимоги: 

 нерухомість відносно основи і незмінність геометричної форми протягом 

терміну експлуатації; 

 міцність, жорсткість та стійкість; 

 економічність. 

Щоб задовольнити цим вимогам «Будівельна механіка» ставить на меті 

навчити студентів правильно розрахувати споруду. 

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “Будівельна 

механіка” є отримання студентом системних знань та практичних вмінь відповідно 

до кваліфікаційних вимог. 

Виконувати кінематичний аналіз розрахункової схеми конструкції, визначати 

зусилля і переміщення в статично визначених стрижневих системах, розраховувати 

плоскі стрижневі системи різними методами. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 методи перевірки геометричної незмінності; 

 методи розрахунку статично визначених систем; 

 методи визначення переміщень; 

 методи побудови ліній впливу від рухомих та нерухомих навантажень; 

 основні співвідношення і рівняння будівельної механіки; 

вміти:  

 застосовувати до стрижневих систем методи перевірки геометричної 

незмінності; 

 застосовувати методи розрахунку статично визначених систем до 

визначення зусиль у балках, фермах, рамах, арках; 

 визначати переміщення у балках, фермах, рамах, арках; 

 будувати лінії впливу від рухомих та нерухомих навантажень; 

 вибирати той чи інший раціональний метод розв’язування задач, 

виконувати потрібні математичні операції, аналізувати одержані 

результати. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Блок 1. Будівельна механіка  
 

Змістовий модуль 1.  

Дослідження геометричної незмінності плоских стрижневих систем 
 

Тема 1. Основні поняття будівельної механіки. Задачі і методи будівельної механіки 
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Зміст предмету «Будівельна механіка». Роль і значення будівельної механіки. 

Основні поняття будівельної механіки. Зв’язок між теоретичною механікою, опором 

матеріалів та будівельною механікою. Статика споруд та її задачі. 

Тема 2. Розрахункові схеми споруд. Класифікація споруд 

Поняття споруди. Розрахункова схема. Класифікація споруд за розташуванням 

осей елементів, за методами розрахунку. 

Тема 3. Геометрично змінювані і незмінювані системи. Степінь свободи. 

Геометрично незмінна система. Пружні деформації. Шарнірний трикутник. 

Геометрично змінні системи. Кінцеві переміщення елементів без деформації. 

Шарнірний прямокутник. Введення діагонального стрижня для переходу від 

геометрично змінної системи до геометрично незмінної. 

Дослідження геометричного утворення систем – диск, степінь свободи. 

Тема 4. Три види в’язів для з’єднання дисків 

Поняття диску. Зображення диску. Степінь свободи вільного диску. В’язь 

першого виду – стрижень з шарнірами на кінцях. Реактивна сила. 

В’язь другого виду – простий циліндричний шарнір.  

В’язь третього виду – з’єднання двох дисків в єдине ціле (жорстка в’язь). 

Тема 5. Аналіз геометричної структури споруд 

Умова незмінності і нерухомості споруди. Послідовність з’єднання дисків між 

собою та до основи. Правила з’єднання окремих елементів у геометрично незмінній 

споруді: 

 три диски з’єднані між собою 3 циліндричними шарнірами, які не лежать на 

одній прямій; 

 два диски з’єднані між собою простим шарніром і стрижнем; 

 два дики з’єднані між собою 3 стрижнями; 

 вузол С, приєднаний до диска двома стрижнями. 

Принцип утворення шарнірного трикутника. 

Тема 6. Миттєво змінювані системи 

Системи, які допускають без деформації її елементів нескінченно малі 

переміщення. Поняття миттєво змінної системи. Не використання у будівництві 

миттєво змінної системи. Кінематичний аналіз заключається у визначені степеня 

свободи та перевірки на миттєву змінність. 

Аналітичний спосіб перевірки на миттєву змінність системи з складною 

структурою. 

 

Змістовий модуль 2.  

Статично визначені стрижневі системи 

 

Тема 7. Види багатопролітних балок. Статична визначеність та геометрична 

незмінність шарнірних балок 

Три види простих балок: однопролітна балка з шарнірними опорами, 

однопролітна балка з консолями, консольна балка з жорсткою опорою. Утворення 

більш складної системи. Поняття багатопролітної балки. Використання багато 

пролітних балок. Недоліки та переваги багатопролітних балок. Умова незмінності 
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геометричної структури і статичної визначеності. Необхідне число проміжних 

шарнірів. Правило розташування шарнірів у прольотах балок. 

Тема 8. Методика розрахунку багатопролітних балок 

Проведення кінематичного аналізу. Встановлення головних і другорядних 

елементів. Поповерхова схема. Аналітичний розрахунок. Знаходження опорних 

реакцій. Визначення поперечних сил і згинаючих моментів у характерних перерізах. 

За отриманими даними будуються епюри для кожної балки. 

Шляхом об’єднання відповідних епюр  будуються кінцеві епюри поперечних 

сил та вигинаючи моментів. 

Тема 9. Розв’язок задач. 

Тема 10. Практична робота № 1 «Аналітичний розрахунок шарнірно-консольної 

балки». 

Тема 11. Загальні відомості про рами. Аналітичний розрахунок простих рам 

Поняття рами. Стійка, ригель, вісь ригеля. Поперечний переріз стійок – 

постійний, ступінчатий або перемінний. Відстань між центрами опор сусідніх стійок 

– проліт рами. Геометричні схеми рам – однопролітні, багатопролітні, 

одноповерхові та багатоповерхові. Використання рамних конструкцій у будівництві. 

Прості рами. 

Аналітичний розрахунок простої рами – визначення трьох внутрішніх силових 

факторів (вигинаючий момент, поперечна і поздовжня сила) та побудування епюр. 

Тема 12. Аналітичний розрахунок трьохшарнірних рам 

Трьохшарнірна рама – розпірна система. Чотири опорні реакції – дві 

вертикальні і дві горизонтальні. Визначення опорних реакцій за допомогою трьох 

рівнянь статичної рівноваги. Рівняння рівності нулю вигинаючого моменту у 

проміжному шарнірі. Побудування епюр вигинаючи моментів, поперечних і 

поздовжніх сил за методикою простих рам. 

Тема 13. Методика розрахунку статично визначених плоских рам 

Послідовність розрахунку статично визначених рам: 

 зображення розрахункової схеми рами; 

 дослідження статичної визначеності та геометричної незмінності; 

 визначення опорних реакцій; 

 обчислення значення координат епюр Q, N, M у характерних перерізах 

рами; 

 побудування епюр Q, N, M; 

 перевірка правильності побудування епюр. 

Тема 14. Практична робота № 2 «Розрахунок статично визначеної рами». 

Тема 15. Загальні відомості. Визначення опорних реакцій трьохшарнірної арки 

Поняття про арку. Рівняння вісі арки: коло, еліпс, квадратична парабола, тощо. 

Безшарнірна, двошарнірна, трьохшарнірна арка. Безшарнірна і двошарнірна арка – 

статично невизначені системи. Метод сил. 

Трьохшарнірна арка – статично визначена система. Використання аркових 

конструкцій. П’яти арки. Центр п’ят. Ключ або замок. Визначення опорних реакцій 

трьохшарнірної арки. 
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Тема 16. Трьохшарнірна арка з затяжкою 

Відмінність трьохшарнірної арки від трьохшарнірної арки з затяжкою. Розпір. 

Горизонтальна сила у затяжці. Залежність величини горизонтальної сили від рівня 

розташування затяжки. Характер розподілу внутрішніх силових факторів у перерізі 

арки. 

Тема 17. Крива тиску. Раціональна вісь арки 

Позацентровий стиск в головній площині інерції. Заміна сумісної дії вигинаю 

чого моменту і центральної стискаючої сили – одною поздовжньою стискаючою 

силою. Ексцентриситет  та його визначення графічним та аналітичним методом. 

Раціональна вісь арки, яка навантажена вертикальним рівномірно розподіленим 

навантаженням. 

Тема 18. Основні положення. Класифікація ферм 

Поняття про ферми. З’єднання стрижнів у вузлах. Ферма – стрижнева 

конструкція, яка складається з прямолінійних стрижнів, з’єднаних у вузлах 

жорсткими в’язями. Верхній пояс ферми. Нижній пояс. Решітка ферми. Стійки. 

Підкоси. Проліт ферми. Панель. Класифікація ферм. 

Тема 19. Кінематичний аналіз ферм 

Степінь свободи ферми. Необхідне число в’язів. Кінематичний аналіз ферм. 

Тема 20. Аналітичний спосіб розрахунку ферм 

Методи розрахунку ферм: аналітичний і графічний. Аналітичні способи 

розрахунку: метод вирізу вузлів, метод наскрізного перерізу (метод моментних 

точок, метод проекцій); метод замкненого перерізу. 

Тема 21. Графічний спосіб визначення сил у стрижнях ферм 

Графічний спосіб розрахунку – побудування багатокутника сил для даного 

вузла ферми. Система збіжних сил. Правило багатокутника. Підготовчі операції 

перед розрахунком ферми графічним способом. 

Графічне визначення сил у стрижнях ферм. 

Тема 22. Метод вирізування вузлів для визначення зусиль у стрижнях ферм 

 зображення розрахункової схеми; 

 проведення перерізу, за допомогою якого вирізається один вузол. У вузлі 

повинно бути не більше двох невідомих; 

 вплив відкинутої частини замінюється невідомими поздовжніми силами; 

 складання рівнянь рівноваги; 

 визначення зусиль у стрижня ферми. 

Тема 23. Розв’язок задач. 

Тема 24. Практична робота № 3  Розрахунок статично визначеної стропильної 

ферми. 

Тема 25. Поняття про розрахунок шпренгельних ферм 

Поняття шпренгельної ферми. зменшення довжини панелей і вільної довжини 

стиснутих елементів поясів і підкосів. 

Види шпренгелів – одноярусні та двоярусні. Послідовність розрахунку 

шпренгель них ферм. 
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Змістовий модуль 3.  

Лінії впливу 

 

Тема 26. Основні положення. Статичний спосіб побудування ліній впливу опорних 

реакцій, поперечних сил і вигинаючих моментів у однопролітних балках 

Види навантажень, які діють на будівельні споруди. Розрахункове положення 

рухомого навантаження. Розрахункові значення внутрішніх сил, напружень і 

деформацій. Спосіб ліній впливу. Статичний і кінематичний спосіб побудування 

ліній впливу. Статичний спосіб побудування ліній впливу для однопролітної балки з 

одиничною зосередженою силою. 

Тема 27. Статичний спосіб побудування ліній впливу опорних реакцій, поперечних 

сил і вигинаючи моментів у консольній балці 

Розглядається консольна балка з жорсткою опорою, по якій переміщується 

сила F=1. Лінія впливу вигинаю чого моменту. Правило побудування лінії впливу 

вигинаючого моменту. Лінія впливу поперечної сили. 

Тема 28. Статичний спосіб побудування ліній впливу у однопролітній балці з 

консолями 

Лінія впливу опорної реакції. Правила, за якими будуються лінії впливу 

опорних реакцій у однопролітній балці з консолями. 

Лінія впливу вигинаючого моменту в різних перерізах. Характер ліній впливу 

поперечних сил. 

Тема 29. Кінематичний спосіб побудування ліній впливу 

Кінематичний спосіб оснований на принципі можливих переміщень. 

Перетворення геометрично незмінної системи в геометрично змінну. Лінії впливу 

опорних реакцій. Лінія впливу вигинаю чого моменту. Лінія впливу поперечної 

сили. 

Тема 30. Лінії впливу при вузловій передачі навантаження 

Панель – відстань між вузлами. Вузлова передача. Лінія впливу опорних 

реакцій у однопролітній балці. Лінія впливу вигинаючого моменту. Лінія впливу 

поперечної сили. 

Тема 31. Лінія впливу поздовжніх сил у стрижнях ферм 

Тиск від рухомих навантажень передається у вузли ферми. Статичний спосіб 

побудування ліній впливу поздовжніх сил у стрижнях ферм. Ліня впливу опорних 

реакцій. Лінії впливу поздовжніх сил. 

Тема 32. Розв’язок задач. 

 

Змістовий модуль 4.  

Визначення переміщень 

 

Тема 33. Основні положення. Робота зовнішніх і внутрішніх сил 

Деформація елементів споруди під дією зовнішніх сил. 

Вивчення деформованого стану споруди для оцінки його жорсткості і для 

розрахунку статично невизначених систем. 

Поняття про лінійно-деформовані системи. Принцип незалежності дії сил. 

переміщення лінійні та кутові. 
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Метод визначення переміщень лінійно-деформованої системи, оснований на 

енергетичних принципах. 

Дійсна робота зовнішніх сил (Теорема Клайперона). Можлива робота 

зовнішніх сил. Робота внутрішніх сил. 

Тема 34. Теореми  взаємності 

Теорема про взаємність робіт (теорема Бетті). Теорема про взаємність 

переміщень (теорема Максвела). 

Залежність між можливою роботою зовнішніх і внутрішніх сил 

Визначення внутрішніх сил. Принцип незалежності дії сил. Потенційна 

енергія деформації від сумісної дії сил. Повна робота зовнішніх сил. 

 

Змістовий модуль 5.  

Статично невизначені системи 

 

Тема 35. Основні положення. Степінь статичної невизначеності. Вибір основної 

системи 

Поняття статично невизначеної системи. Додаткові рівняння деформованої 

системи. Статично визначена система. Степінь свободи. Зайві в’язі. Переваги 

статично невизначених систем у порівнянні з відповідними статично визначеними 

системами. Недоліки статично невизначених систем. Методи для розрахунку 

статично невизначених систем. 

Степінь статичної невизначеності. Вибір основної системи. 

Тема 36. Побудування епюр поперечних та поздовжніх сил і вигинаючи моментів  

Способи побудування епюр. Знаки поперечної сили. Побудування епюри 

поздовжніх сил способом послідовного вирізу вузлів рами. Побудування епюри 

поперечних сил. Перевірка з умови рівноваги будь-якої відсіченої частини рами. 

Тема 37. Основні положення. Приближена теорія Кулона. Визначення активного 

тиску ґрунту 

Поняття підпорної стіни. Класифікація підпорних сил. Фізико-механічні 

характеристики ґрунту. Теорії для визначення активного тиску ґрунту. Приближена 

теорія Ш.Кулона. Тиск ґрунту на підпорну стіну. Визначення активного тиску. 

Тема 38. Розподіл інтенсивності активного тиску ґрунту по висоті підпорної стіни 

Формула повного активного тиску. Змінна величина повного активного тиску 

по закону квадратичної параболи. Інтенсивність активного тиску на будь-якій 

глибині від верха підпорної стіни. Змінна інтенсивності активного тиску ґрунту за 

лінійним законом. Епюра інтенсивності активного тиску. 

Тема 39. Вплив рівномірно розподіленого навантаження, прикладеного на поверхні 

засипки 

Тимчасові навантаження, що діють на поверхні засипки. Умовна заміна 

рівномірно розподіленого навантаження еквівалентним шаром ґрунту. Інтенсивність 

сумарного тиску ґрунту. Побудування епюр інтенсивності активного тиску на 

задану підпорну стіну, яка має вигляд трапеції. 

Тема 40. Вплив ґрунтової вологи. Пасивний тиск ґрунту 

Тиск від ґрунтової вологи разом з ґрунтовою засипкою на підпорну стіну. 
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Гідростатичний вплив води та активний тиск побудування сумарної епюри 

інтенсивності тиску на підпорну стіну. 

Поняття пасивного тиску. Залежність рівнодіючої пасивного тиску і стану 

ґрунту від величини переміщень підпорної стіни. Коефіцієнт бічного тиску. 

Тема 41. Контрольна робота. 

Тема 42. Підсумкове заняття 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьо-

го 

у тому числі 
л п лаб. к.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 Будівельна механіка (ПП.03.27) 

Змістовий модуль 1. Дослідження геометричної незмінності плоских 

стрижневих систем 

Тема 1 Основні поняття будівельної 

механіки. Задачі і методи будівельної 

механіки 

2 2     

Тема 2 Розрахункові схеми споруд. 

Класифікація споруд 

2 2     

Тема 3 Геометрично змінювані і незмінювані 

системи. Ступінь свободи 

2 2     

Тема 4 Три види в’язів для з’єднання дисків 2 2     

Тема 5 Аналіз геометричної структури 

споруд 

2     2 

Тема 6 Миттєво змінювані системи 2     2 

Разом за змістовим модулем 1 12 8    4 

Змістовий модуль 2. Статично визначені стрижневі системи 

Тема 7 Види багатопролітних балок. 

Статична визначеність та геометрична 

незмінність шарнірних балок 

2 2     

Тема8 Методика розрахунку багатопролітних 

балок 

 

2 

 

2 

 

 

   

Тема 9 Розв’язок задач 2 2     

Тема 10 Практична робота № 1 «Аналітичний 

розрахунок шарнірно-консольної балки». 

4  4    

Тема 11 Загальні відомості про рами. 

Аналітичний розрахунок простих рам 

2 2     

Тема 12 Аналітичний розрахунок 

трьохшарнірних рам 

2     2 

Тема 13 Методика розрахунку статично 

визначених плоских рам 

2     2 

Тема 14 Практична робота № 2 «Розрахунок       
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статично визначеної рами». 4 4 

Тема 15 Загальні відомості. Визначення 

опорних реакцій трьохшарнірної арки 

2 2     

Тема 16 Аналітичний розрахунок 

трьохшарнірної арки. Трьохшарнірна арка з 

затяжкою 

2 2     

Тема 17 Крива тиску. Раціональна вісь арки 2     2 

Тема 18 Основні положення. Класифікація 

ферм 

2 2     

Тема 19 Кінематичний аналіз ферм 2     2 

Тема 20 Аналітичний спосіб розрахунку 

ферм 

2 2     

Тема 21 Графічний спосіб визначення сил у 

стрижнях ферм 

2     2 

Тема 22 Метод вирізування вузлів для 

визначення зусиль у стрижнях ферм 

2 2 

 

    

 

Тема  23 Розв’язок задач 2 2     

Тема 24 Практична робота № 3 «Розрахунок 

статично визначених стропильних ферм» 

4  4    

Тема 25 Поняття про розрахунок 

шпренгельних ферм 

2     2 

Разом за змістовим модулем 2 44 20 12   12 

Змістовий модуль 3. Лінії впливу 

Тема 26 Основні положення. Статичний 

спосіб побудування ліній впливу опорних 

реакцій, поперечних сил і згинаючих 

моментів у однопролітних балках 

2 2     

Тема 27 Статичний спосіб побудування ліній 

впливу опорних реакцій, поперечних сил і 

вигинаючи моментів у консольній балці 

2 2     

Тема 28 Статичний спосіб побудування ліній 

впливу у однопролітній балці з консолями 

2     2 

Тема 29 Кінематичний спосіб побудування 

ліній впливу 

2 2     

Тема 30 Лінії впливу при вузловій передачі 

навантаження 

2     2 

Тема 31 Лінія впливу поздовжніх сил у 

стрижнях ферм 

2     2 

Тема 32 Розв’язок задач 2 2     

Разом за змістовим модулем 3 14 8 - - - 6 

Змістовий модуль 4. Визначення переміщень 

Тема 33 Основні положення.  

Робота зовнішніх і внутрішніх сил 

2     2 
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Тема 34 Теорема взаємності.  Залежність між 

можливою роботою зовнішніх і внутрішніх 

сил 

2 2 

Разом за змістовим модулем 4 4 -    4 

Змістовий модуль 5. Статично невизначені системи 

Тема 35 Основні положення. Степінь  статичної 

невизначеності. Вибір основної системи 

2 2     

Тема 36 Побудова епюр поперечних та 

поздовжніх сил і згинаючих моментів 

2 2     

Тема 37 Основні положення. Приближена 

теорія Кулона. Визначення активного тиску 

ґрунту 

2 2     

Тема 38 Розподіл інтенсивності активного 

тиску ґрунту по висоті підпорної стіни 

2     2 

Тема 39 Вплив рівномірно розподіленого 

навантаження, прикладеного на поверхні 

засипки 

2 2     

Тема 40 Вплив ґрунтової вологи. пасивний 

тиск ґрунту 

2     2 

Тема 41 Контрольна робота 2    2  

Тема 42 Підсумкове заняття 2 2     

Разом за змістовим модулем 5 16 10 - - 2 4 

Усього годин  90 46 12 - 2 30 

 

5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

6. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Аналітичний розрахунок шарнірно-консольної балки 4 

2 Розрахунок статично визначеної рами 4 

3 Розрахунок статично визначених стропильних ферм 4 

 Разом 12 

 

                                            7. Теми лабораторних занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 (5) Аналіз геометричної структури споруд 2 

2 (6) Миттєво змінювані системи 2 

 3 (12) Аналітичний розрахунок трьохшарнірних рам 2 

 4 (13) Методика розрахунку статично визначених плоских 

рам 

2 

5 (17) Крива тиску. Раціональна вісь арки 2 

6 (19) Кінематичний аналіз ферм 2 

7 (21) Графічний спосіб визначення сил у стрижнях ферм. 2 

8 (25) Поняття про розрахунок шпренгельних ферм 2 

9 (28) Статичний спосіб побудування ліній впливу у 

однопролітній балці з консолями 

2 

10 (30) Лінії впливу при вузловій передачі навантаження 2 

11 (31) Лінія впливу поздовжніх сил у стрижнях ферм 2 

12 (33) Основні положення. Робота зовнішніх і внутрішніх 

сил 

2 

13 (34) Теореми взаємності. Залежність між можливою 

роботою зовнішніх і внутрішніх сил 

2 

14 (38) Розподіл інтенсивності активного тиску ґрунту по 

висоті підпорної стіни 

2 

15 (40) Вплив ґрунтової вологи. Пасивний тиск ґрунту 2 

 Разом  30 

 

         9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено. 

 

10. Методи навчання 

Лекція, діалог, бесіда, демонстрація фільмів, робота групами, виконання 

практичних завдань, розв’язок задач. 

 

11. Методи контролю 

 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

 письмове опитування; 

 усне опитування; 

 тестові завдання; 

 перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

 розв’язання задач; 

 виконання практичних робіт; 

 написання самостійних і контрольних робіт; 

 залік. 
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12. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з  

«Будівельної механіки» 
 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 

«Будівельна механіка» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, 

виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а 

й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки 

зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й 

оцінка «відмінно», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовному оформленні. 

«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень 

даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у 

формулюванні визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої 

думки і відчуває труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал 

непослідовно і допускає помилки у мовному оформленні. 

«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого 

матеріалу відповідного модулю, допускає у формулюванні визначень 

помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно й неповно  викладає 

матеріал, або якщо студент виявляє повне незнання чи нерозуміння  матеріалу. 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Навчально методичний комплекс (НМК) з будівельної механіки: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Комплект завдань для семестрової контрольної роботи. 

4. Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів. 

5. Методичні рекомендації до практичних робіт. 

6. Питання до заліку. 

 

   14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Портаев Л.П. Техническая механика. М., 1987. 

2. Шишман Б.А. Статика сооружений. М., 1989. 

 

Допоміжна 

1. Вериженко Е.П. Сборник задач и упражнений по статике сооружений. К., 

1978. 
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