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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 – 6 

    Галузь знань: 

  19  « Архітектура   та      

будівництво» 
 

Нормативна 

 

 

Блоків – 3                      

спеціальність:  

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 9  3-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин – 

180 

5-й 6-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4/3 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

56 год. 46 год. – год. 

Практичні  

– год. – год. – год. 

Семінарські  

– год. – год. – год. 

Лабораторні 

– год. – год. – год. 

Самостійна робота 

28 год. 20 год. – год. 

Індивідуальні завдання:  

30 год. 

Вид контролю:  

екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Будівельні конструкції” є 

вивчення будівельних конструкцій; архітектурно-конструктивного рішення 

цивільних і виробничих будівель з урахуванням функціональних, технічних і 

економічних вимог, яким вони повинні відповідати в умовах експлуатації. 

Завдання: Основними завданнями вивчення предмету “Будівельні 

конструкції” є отримання студентом системних знань та практичних вмінь з підбору 

сучасних будівельних конструкцій, проектування громадських будинків, складання 

архітектурно-будівельних креслень та читання робочих креслень. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 нормативно-правові документи з питань проектування будівель і споруд; 

 конструктивні типи і схеми будівель; 

 правила прив’язки конструкцій до координатних осей; 

 особливості об’ємно-планувальних рішень будівель; 

 основи і принципи проектування будівель і споруд; 

 специфіку будівництва в особливих геофізичних умовах; 

 основні засоби архітектурних композицій та короткі відомості з історії 

архітектури; 

вміти:  

 креслити плани, фасади, розрізи, схеми розміщення елементів будівель та 

конструктивні вузли; 

 прив’язувати конструкції до координатних осей; 

 давати техніко-економічну оцінку об’ємно-планувальному та 

конструктивному рішенню; 

 читати робочі креслення; 

 виконувати проекти. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Блок 1. Конструкції та основні типи цивільних будинків  

 

Змістовий модуль 1.  

Основи проектування цивільних і промислових будівель 
 

Тема 1. Питання конструктивного проектування. Основні принципи 

архітектурної композиції .Зміст проекту та стадії проектування. Методика та техніка 

проектування 

Поняття конструктивної схеми. Показник якості конструктивного рішення. 

Вплив конструктивного рішення на метод зведення будівлі. Техніко-економічні 

показники. Поняття архітектурної композиції. Функціональний процес – як основа 

планувального рішення. Об’ємно-просторова структура будівлі. Поняття 

архітектурної масштабності. 
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Поняття проекту. Креслення. Ортогональна проекція будівлі на вертикальну 

площину – фасад. План будинку. Розріз. 

Індивідуальні та типові проекти. Розрахунково-пояснювальна записка. 

генеральний план. Методика та техніка проектування. 

Тема 2. Типізація та уніфікація в будівництві. Основні положення модульної 

системи 

Поняття типізації, уніфікації та взаємозамінності. Єдина модульна система. 

Модуль – умовна одиниця виміру для координації розмірів. Значний та дрібний 

модуль. Три види розмірів: номінальний, натурний, конструктивний. 

Тема 3. Техніко-економічна оцінка об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень 

Економічність об’ємно-планувальних та конструктивних рішень. Показник 

економічної ефективності капітальних вкладень. Основні техніко-економічні 

показники: площа забудови, площа робочих приміщень, загальна площа. 

Тема 4. Елементи будівельної акустики: природа звуку, звукоізоляція 

Поняття про акустику. Швидкість розповсюдження звуків. Види звуків: 

повітряні та ударні. Поняття звукоізоляції. Вимоги звукоізоляції. Заходи боротьби з 

шумами: активні, пасивні. 

Тема 5. Поняття про будівельну світлотехніку: світло, освітленість. 

Проектування природного освітлення. 

 Теплотехнічні вимоги до огороджувальних конструкцій 

Поняття світла. Світловий потік. Освітленість. Коефіцієнт природного 

освітлення. Проектування природного освітлення. Головна задача світлотехнічних 

розрахунків. Методи розрахунку: аналітичний, графічний та геометричний. Зайва 

площа освітлених поверхонь. 

Теплофізичні процеси, що протікають в огороджувальних конструкціях. 

Будівельна теплотехніка. Теплотехнічні вимоги до огороджувальних конструкцій. 

Тепловий потік. Методи розрахунку. 

 

 Змістовий модуль 2.  

Конструктивні елементи цивільних будинків 

 

Тема 6. Структурні частини будівель. Класифікація будівель та їх 

конструктивні схеми 

Поняття будівлі і споруди. Структурні частини будівель: фундаменти, стіни, 

перегородки, вікна, двері, підлоги, сходи, перекриття, покриття, дахи. Класифікація 

будівель: цивільні, промислові та сільськогосподарські. 

Класифікація будівель за матеріалом стін, за розміром будівельних виробів, за 

кількістю поверхів, за видом несучого остову. 

Тема 7. Житлові будівлі. Об’ємно-планувальні рішення та архітектурна 

композиція 

Класифікація житлових будинків за призначенням, за планувальним 

рішенням, за кількістю поверхів, за  матеріалом стін. 

Класи капітальності. Довгостроковість. Вогнестійкість. Об’ємно-планувальне 

рішення. 
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Квартира та її складові. Вимоги до житлових будинків. Житлова секція. 

Розміри приміщень. Архітектурна композиція. 

Тема 8. Громадські будівлі. Положення архітектурно-будівельного 

проектування. Архітектурна композиція 

Класифікація громадських будівель. Типи приміщень у громадських будівлях. 

Вимоги до громадських будівель. Положення архітектурно-будівельного 

проектування. 

Поняття функціонального процесу. Будівлі коридорного та анфіладного типу. 

Будівлі центрального типу. Архітектурна виразність. 

Тема 9. Поняття про планування населених міст. Організація території міста 

Міська територія. Сельбищна зона. Промислова зона, зовнішнього транспорту, 

комунально-складська і санітарно-захисна. Поняття мікрорайону. Планування і 

забудова мікрорайону. Озеленення. Периметральна, стрічна, групова забудови. 

Тема 10. Санітарно-захисні зони. Озеленення. Захист навколишнього 

середовища 

Поняття санітарно-захисної зони. Санітарні норми. Розміри санітарно-

захисних зон. Забудова мікрорайону. Зони відпочинку, спортивні площадки. 

Озеленення. Площа озеленення. Розміщення житлових будинків. 

Тема 11. Підвалини та фундаменти. Види підвалин, їх дефекти. 

 Підсилення та закріплення підвалин 

Поняття підвалин. Природні і штучні підвалини. Деформація підвалин. 

Рівномірна та нерівномірна усадка. Вимоги до підвалин. Види підвалин. Залежність 

несучої здатності ґрунту  від фізичних властивостей. 

Способи закріплення ґрунту: ущільнення важкими плитами при недостатньо 

щільних та насипних ґрунтах; цементація – шляхом нагнітання по трубам рідкої 

цементної суміші; силікатизація – шляхом нагнітання рідкого скла та хлористого 

кальцію (для піщаних ґрунтів). 

Тема 12. Фундаменти. Їх види та конструктивні рішення  

Поняття фундаменту. Вимоги до фундаментів. Обріз та підошва фундаменту. 

Глибина промерзання. Глибина закладання фундаменту. Види фундаментів: 

стрічкові, стовпчасті, суцільні, палеві. Монолітні та збірні фундаменти. 

Тема 13. Конструктивні особливості та область використання стрічкових та 

стовпчастих фундаментів 

Залежність конструктивної схеми від  навантаження, гідрогеологічних умов та 

від можливості використання місцевих будівельних матеріалів. Стрічкові 

фундаменти – збірні стрічкові, монолітні стрічкові, стовпчасті. 

Збірні залізобетонні фундаменти. Залізобетонні подушки. Залізобетонні блоки. 

Конструктивні особливості. Стовпчасті фундаменти, область їх використання та 

конструктивні особливості. 

Тема 14. Конструктивні особливості та область використання суцільних та 

палевих фундаментів 

Класифікація палевих фундаментів за видом матеріалу, за методом 

виготовлення та зануренням у ґрунт, за характером роботи. Палі-стійки, висячі палі. 

Ростверк. Набивні палі. Забивні палі.  

Суцільні фундаменти, їх конструкція та область використання. 
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Тема 15. Проектування підвалів. Технічні підпілля 

Зовнішні  стіни підземної частини підвалів. Внутрішні стіни підвалу. 

Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція. Відмостка навколо будинку. Технічні 

підпілля та їх проектування. 

Тема 16. Класифікація стін. Вимоги. Архітектурно-конструктивні деталі стін 

Поняття про стіни і вимоги до них. Класифікація стін за родом матеріалу, за 

характером роботи, за конструкцією. Несучі, не несучі  та само несучі стіни. 

Поняття кладки стін. 

Тема 17. Деформаційні шви. Конструктивні особливості стін в сейсмічних 

районах 

Внутрішні зусилля, що призводять до тріщин стін. Температурні шви у стінах. 

Відстань між швами. Деформаційні шви. Антисейсмічні шви. Сила землетрусу. 

Основна міра при проектуванні в сейсмічних районах більше 6 балів. Осадовий шов 

у будівлі. 

Тема 18. Стіни з цегли, дрібних блоків та природного каменя 

Область застосування стін з цегли, дрібних блоків та природного каменя.  

Стіни з цегли. Суцільні та облегшені стіни. Товщина стін з цегли. Кладка стін з 

цегли. Види розчинів: простий та складний. Інструмент для кладки стін. Види 

розшивки стін. Системи прив’язки. Стіни з дрібних блоків. Стіни з природного 

каменя. 

Тема 19. Дерев’яні стіни 

Види дерев’яних стін. Захист деревини від шкідників. Спосіб виготовлення 

дерев’яних стін. Елементи стін. Способи закріплення окремих елементів. 

Тема 20. Оздоблення поверхонь стін. Окремі опори 

Внутрішнє оздоблення поверхонь стін: суха або мокра штукатурка, 

облицювання плитками. Недоліки і переваги. Зовнішнє оздоблення стін: 

декоративна кладка, облицювання фактурним каменем і плитками. Облицювання 

керамічними виробами. Елемент внутрішнього каркасу – окрема опора. 

Тема 21. Перекриття. Вимоги. Види. Залізобетонні перекриття 

Поняття про перекриття. Вимоги до перекриттів. Класифікація перекриттів. 

Залізобетонні перекриття: монолітні, збірні, збірно-монолітні. Збірні 

залізобетонні багатопустотні плити перекриття. Підбір плит за каталогами збірних 

залізобетонних елементів. Величини спирання плит на стіну. Кріплення плит. Шви 

між плитами. 

Тема 22. Дерев’яні міжповерхові перекриття  

Застосування дерев’яних міжповерхових перекриттів у малоповерховому 

будівництві. Покриття деревини антисептиками. Складові дерев’яного 

міжповерхового перекриття. Способи улаштування та кріплення. 

Тема 23. Підлоги, їх види, вимоги. Конструкції 

Поняття про підлоги. Чиста підлога, підстильний шар, стяжка. Вимоги до 

підлог. Класифікація підлог по способу улаштування, по роду матеріалу. Монолітні 

підлоги. Підлоги з штучних матеріалів. Підлоги з рулонних матеріалів. Конструкції 

усіх типів підлог. 

Тема 24. Перегородки, їх види, вимоги. Конструкції 

Основні заходи звукоізоляції при встановленні та кріпленні перегородок 
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Поняття про перегородки. Опори для перегородок. Вимоги до перегородок. 

Міжкімнатні, міжквартирні та огороджувальні санітарні вузли та кухні. 

Перегородки з дрібнорозмірних елементів. Перегородки з великорозмірних 

елементів. Перегородки з: цегли, легкобетонного каменя, дерев’яні, гіпсові, 

гіпсошлакові, гіпсоопилкові, з ніздрюватого бетону, склоблоків та склопрофіліту. 

Встановлення перегородок на несучі конструкції перекриттів. Улаштування 

звукоізоляційних прокладок. Зазор між перегородками і стелями. Кріплення 

дерев’яних перегородок до перекриттів за допомогою брусків. Кріплення 

перегородок з панелей. 

Тема 25. Вікна. Класифікація. Вимоги. Встановлення та кріплення 

Поняття про вікна та вітражі. Вимоги до вікон. Класифікація вікон: по 

матеріалу, по способу відкривання, по конструктивному рішенню, по кількості 

засклень. Конструкція заповнення. Фрамуга. Встановлення та кріплення вікон. 

Вітражі. Вимоги до вітражів. Види . Встановлення. 

Тема 26. Двері. Їх види та конструктивні деталі 

Поняття про двері. Вимоги до дверей. Класифікація. Склад дверей: коробка, 

дверне полотно. Одно-, двопільні та полуторні двері, їх розміри. Щитові та 

фільончасті двері. Встановлення та кріплення дверей. 

Тема 27. Балкони. Еркери. Лоджії 

Архітектурно-конструктивні елементи будинку – балкони, еркери, лоджії. 

Класифікація та розміри. Огорожа балконів та їх висота, матеріал.  

Еркер – частина приміщення, яка огороджена зовнішніми стінами. 

Поняття лоджії.  Огородження.  Улаштування. 

Тема 28. Дахи. Види. Вимоги. Скатні дахи 

Поняття про дахи. Вимоги, що пред’являються до дахів. Класифікація дахів. 

Скатні дахи: односкатні, двоскатні, чотирискатні дахи та багато скатні. Складові 

скатних дахів. улаштування скатних дахів. 

Тема 29. Покрівлі, їх види та деталі. Водовідвід 

Поняття про покрівлі. Вимоги до покрівель. Види покрівель – з сталі, 

азбестоцементних хвилястих листів, черепиці, металочерепиці, профільованого 

настилу, з рулонних матеріалів. Їх недоліки та переваги. Способи улаштування. 

Огорожі на дахах. 

Тема 30. Конструкції сумісних та плоских дахів 

Поняття про сумісні та плоскі дахи. Вентильовані та не вентильовані дахи. Їх 

конструкції. Огородження плоских дахів сталевими решітками або парапетними 

кам’яними стінками. Конструкція плоских дахів – терас. Їх конструкція та 

водовідведення. 

Тема 31. Сходи. Елементи сходів. Класифікація. Вимоги. 

 Зовнішні сходи. Вхідні площадки, ґанки 

Поняття про сходи і вимоги до них. Класифікація сходів: за призначенням, за 

числом маршів, за родом матеріалів. Головні, допоміжні та аварійні сходи. Одно-, 

дво-, три- , чотири маршеві сходи. 

Сходовий марш та площадка, їх монтаж та кріплення. Розмірі сходів. Огорожі. 

Конструктивні рішення сходів. Сходи з дрібнорозмірних елементів. Сходи з 

великорозмірних елементів. Монолітні, залізобетонні сходи. Пандуси. 
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Зовнішні сходи – аварійні та пожежні. Матеріал конструкцій. Вхідні сходи і 

площадки – бетонні чи залізобетонні. Поручні. Сходи у підвал. Вимоги до зовнішніх 

сходів. 

 

Змістовий модуль 3.  

Будинки з дрібнорозмірних елементів і великих блоків 

 

Тема 32. Цегляні стіни. Елементи кладки. Системи перев’язки 

Основні терміні, що визначають елементи цегляної кладки: постіль, ложок, 

тичок. Верста. Зовнішня верста. Внутрішня верста. Забутовка. 

Інструмент для цегляної кладки. Системи перев’язки кладки: однорядна та 

багаторядна. 

Тема 33. Облегшені стіни з цегли 

Поняття про облегшені стіни з цегли. Економія будівельного матеріалу. 

Недоліки і переваги облегшених стін. Зовнішня, внутрішня верста. Матеріал 

забутовки. Армування кладки.  

Тема 34. Способи цегляної кладки. Види розшивки швів 

Поняття про способи цегляної кладки. Три способи кладки: вприжим, вприсик 

та вприсик з підрізкою розчину. Спосіб вприжим на жорсткому розчині. 

Послідовність операцій при цьому методі. Спосіб вприсик на пластичному розчині. 

Послідовність операцій при цьому методі. Спосіб вприсик з підрізкою розчину, 

послідовність операцій. Види розшивки швів. 

Тема 35. Стіни з рваного каменю, туфу, ракушняка, ґрунтоблоків 

Стіни з рваного каменя, де камінь є місцевим будівельним матеріалом. 

Область застосування, недоліки та переваги. Стіни з ракушняка. Фізико-механічні 

властивості цього матеріалу. Виготовлення саману та ґрунтоблоків, матеріал.  

Тема 36. Основні конструктивні схеми великоблочних будинків. Типи блоків  

Поняття великоблочних будинків. Монтаж великоблочних будинків. Форма і 

розміри великих блоків. Конструктивна схема великоблочних будинків. Матеріал 

для виготовлення блоків. Класифікація блоків. Розчини та бетони. Кріплення блоків 

та замощування стиків. 

 

Змістовий модуль 4.  

Великопанельні будинки, будинки з об’ємних блоків 

 

Тема 37. Конструктивні схеми великопанельних будинків. Типи панелей 

Каркасні панельні будинки 

Поняття про великопанельні будівлі. Монтаж панелей. Відмінність 

великопанельних та великоблочних будинків. Недоліки і переваги. Конструктивні 

схеми великопанельних будинків. Типи панелей: одношарові, двошарові та 

тришарові. Стики між панелями. Вимоги до стиків. 

Типи каркасно-панельних будинків з повним та неповним каркасом. 

Розташування ригелів: поперечне та поздовжне. Безригельний варіант. Вимоги до 

каркасу. Елементи каркасу: перекриття, колони, ригелі, стінові панелі, покриття, 

сходи. Монтаж та кріплення. 
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Тема 38. Безкаркасні панельні будинки 

Просторова жорсткість безкаркасної панельної будівлі. Несучий остов. 

Спирання панелей перекриття на поздовжні і несучі стіни. Одношарові та тришарові 

панелі. Стики стінових панелей між собою та з панелями перекриття. Вимоги до 

стиків. Стики на зварці, на петлях, на болтах та шпонці. 

Тема 39. Типи об’ємно-просторових блоків. Конструктивні схеми будинків 

Поняття об’ємно-просторових блоків. Монтаж готових блоків на будівельному 

майданчику. Три види великоблочних будівель: блочні з несучих об’ємних блоків, 

панельно-блочні, каркасно-блочні. Їх відмінності. 

Монолітні та збірні об’ємно-просторові блоки. Конструктивні схеми будівель 

з об’ємно-просторових блоків. 

Тема 40. Конструктивні рішення об’ємно-просторових блоків 

Будівництво і монтаж будівель з об’ємних елементів. Ступінь заводської 

готовності. Три види великоблочних будівель: панельно-блокові, каркасно-блокові, 

блокові. Характерна особливість об’ємно-просторового будівництва – наявність 

подвійних  внутрішніх стін і перекриттів. 

 

Змістовий модуль 5.  

Дерев’яні будинки 

 

Тема 41. Дерев’яні та брущаті будинки  

Каркасні будинки 

Класифікація стін за конструктивним рішенням: дерев’яні, брущаті, щитові, 

каркасні та каркасно-щитові. Способи зведення дерев’яних та брущатих будинків. 

Фундаменти під дерев’яні та брущаті будинки.  

Поняття про каркасні будинки. Елементи каркасу. Улаштування розкосів 

жорсткості. Зовнішні, внутрішні обшивки та теплозахисний шар. Кріплення плит і 

стійок каркасу. Щити зовнішніх стін. Конструктивні елементи каркасних будинків. 

Тема 42. Індивідуальні щитові будинки 

Ступінь заводської готовності щитових будинків. Недоліки і переваги 

щитових будинків. Щитові каркасні будинки. Каркасно-щитові будинки. Стінові 

щити: зовнішні, внутрішні, глухі, віконні та дверні. За конструктивною схемою – без 

рамні та рамні щити. Матеріали утеплювача. 

 

Змістовий модуль 6.  

Будівельні елементи санітарно-технічного та інженерного обладнання 

 

Тема 43. Печі, димоходи, вентиляційні канали 

Пічне опалення у будинках висотою не більше двох поверхів. Квадратні, 

прямокутні та круглі печі у плані. Розчин для кладки печей. Оздоблення печей. 

Централізоване водяне опалення. 

Вентиляційні канали. Класифікація вентиляції: природна, витяжна, приточно-

витяжна. Розташування вентиляційних каналів. 

Тема 44. Сміттєпроводи 
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Сміттєпровід – складова частина комплексу інженерного обладнання будівель. 

Призначення сміттєпроводу. Вимоги до сміттєпроводу. Складові частини 

сміттєпроводу. Забезпечення чищення та вентиляції. 

Тема 45. Пасажирські та вантажні ліфти 

Поняття про ліфти. Класифікація: пасажирські та вантажні ліфти. Вимоги до 

ліфтів. Вантажні ліфти, їх відмінність від пасажирських. Вантажопідйомність ліфтів. 

 

Змістовий модуль 7.  

Стислі поняття про архітектуру 

 

Тема 46. Поняття про архітектуру та історичні умови її розвитку. Засоби 

архітектури 

Поняття і сутність архітектури. Епохи та стилі архітектури. Класицизм, 

неокласицизм, готика, бароко – художні стилі архітектури. Архітектура, як пам’ятка 

культури та історії. Засоби архітектури. 

Тема 47. Архітектура Древнього Єгипту, Древньої Греції, Древнього Риму 

Архітектура Древнього Єгипту – піраміди, храми, побудовані рабами вручну. 

Піраміда Хеопса. Період Середнього і Нового царства – будівництво грандіозних 

храмів, культових ансамблів. Використання монументальних скульптур, живопису. 

Архітектура Древньої Греції. Розквіт архітектури Древньої Греції у класичний 

період. Три основних архітектурних ордера: доричний, іонічний, коринфський. 

Основа ордера – колони, балочні покриття, фронтон, карниз. Будівництво театрів, 

гімназій, спортивних спору. 

Архітектура Древнього Риму. 

Будівництво доріг, мостів, акведуків і цивільних споруд. Архітектурні форми. 

Ордера, запозичені у греків. Період Римської імперії. 

 Тема 48. Стильові риси архітектури України 

Сучасний розвиток архітектури України. Прояви постмодерну та хай-теку. 

Реконструкція Майдану Незалежності в м. Київ. Кінець 80-х років – відновлення 

будівництва релігійних споруд. Нові православні церкви та собори. У 

візантійському стилі, рідко класичному, готичному. Видатні українські архітектори 

та їх творіння. 

 

Блок 2. Конструкції промислових будівель  
 

Змістовий модуль 8.  

Конструктивні елементи промислових та сільськогосподарських 

будівель. Швидкомонтовані будівлі 

 

Тема 49. Промислове будівництво. Головні задачі в галузі промислового та 

сільськогосподарського будівництва. Вимоги до промислових будівель 

Поняття про промислове та сільськогосподарське будівництво. Виробничий 

процес. Класифікація промислових та сільськогосподарських будівель. Просторова 

жорсткість. Вимоги. Головні задачі в галузі промислового та 

сільськогосподарського будівництва. 
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Вимоги до промислових та сільськогосподарських будівель: функціональні, 

технічні, архітектурно-художні, економічні. Забезпечення нормального виконання 

технологічного процесу. Забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

праці. Зручна система побутового обслуговування робітників. Умови для зростання 

професійного та культурного рівня робітників і відпочинку. 

Тема 50  (КП) Видача завдання на виконання курсового проекту. 

Тема 51  (КП) Розробка плану 1 поверху. 

Тема 52. Класифікація промислових будівель 

Класифікація промислових будівель за призначенням: виробничі, допоміжні. 

енергетичні, транспортні та складські. Одно- та багатоповерхові промислові будівлі. 

Організація технологічного потоку по горизонталі та вертикалі. Одно- та багато 

пролітні будівлі. Будівлі з кранами і без кранів. 

Тема 53. Підйомно-транспортне устаткування та підлоговий транспорт 

Поняття технологічного процесу та забезпечення його виконання. 

Класифікація підйомно-транспортного устаткування: періодичної дії та безперервної 

дії. Підвісні крани. Мостові крани. 

Підлоговий транспорт – вагонетки, електрокари, конвеєри, автокрани, 

навантажувачі. 

Тема 54  (КП) Розробка розрізу будівлі. 

Тема 55. Основні етапи типізації у промисловому будівництві. Модульна 

система 

Поняття про типізацію та уніфікацію у будівництві. Визначення – 

«уніфікація». Мета уніфікації. Типізація. Типові конструкції і деталі. 

Взаємозамінність. Універсальність конструкцій і деталей. Основні задачі уніфікації 

та типізації. Модульна система. Поняття про модуль. 

Тема 56  (КП) Розробка фасаду будівлі. 

Тема 57  (КП) Розробка генерального плану. 

Тема 58. Виробничо-технологічна схема. Вибір параметрів будівель 

Залежність об’ємно-планувального рішення будівлі від технологічного 

процесу. Поняття про виробничо-технологічну схему. габарити технологічного 

устаткування і виробів, розташування робочих місць, проходів і проїздів, схема 

розстановки устаткування. Вибір поверховості будівель. Вибір ширини і висоти 

прольотів, шагу колон. 

Тема 59. Залізобетонний каркас одноповерхових будівель зі збірних елементів 

Каркаси промислових будівель. Основні елементи залізобетонного каркасу зі 

збірних елементів: фундаменти, фундаментні балки, колони, несучі елементи 

покриття, підкранові балки, в’язі. Уніфікація збірних елементів. Температурні шви. 

Монтажні петлі та отвори. Вимоги. Методи монтажу, вивірки та кріплення. 

Тема 60  (КП) Розробка схеми розташування фундаментів. 

Тема 61. Сталевий каркас одноповерхових будівель 

Складові елементи сталевого каркасу. Переріз колон: постійний, ступінчастий, 

роздільного типу. Сталеві підкранові балки. Несучі конструкції покриття – 

стропильні ферми. Види ферм. Способи монтажу каркасу та кріплення. 

Тема 62. Змішаний каркас одноповерхових будівель 
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Поняття про змішаний каркас. Матеріали змішаного каркасу. Використання 

деревини для несучих та огороджувальних конструкцій. Використання балок. 

Сталеві в’язі. 

Тема 63  (КП) Розробка схеми розташування елементів плит перекриття. 

Тема 64. Залізобетонний каркас багатоповерхових будівель зі збірних 

елементів 

Класифікація багатоповерхових промислових будівель – з повним каркасом і 

само несучими зовнішніми стінами: з неповним внутрішнім каркасом і зовнішніми 

несучими стінами. балочна і безбалочна конструктивна схема будівель. Рамно-

в’язева система каркасу. Жорсткість вузлів сполучення ригелів з колонами. Способи 

монтажу, вивірки та кріплення. 

Тема 65.  (КП) Розробка схеми розташування плит покриття. 

Тема 66. Види стін промислових будівель 

Стіни у будівлях безкаркасних та з неповним каркасом – несучі (з цегли, 

великих блоків). Вимоги, товщина, улаштування стіни у будівлях з повним каркасом 

– само несучі або навісні. Фахверкові колони. 

Тема 67. Цегляні та великоблочні стіни 

Стіни з цегли та великих блоків у безкаркасних будівлях тау будівлях з 

неповним каркасом. Улаштування стін з цегли. Стіни з великих блоків. Визначення 

товщини стін з умов міцності, стійкості і теплотехніки. Допоміжний каркас – 

фахверк. Встановлення фахверкових колон. Пілястра. 

Тема 68. Стіни з великих панелей 

Основні види стін, що застосовують в каркасних промислових будівлях. Види 

панелей – рядові, перемичкові, простінкові, парапетні та карнизні. Залізобетонні 

ребристі панелі для неопалювальних будинків. Залізобетонні утеплені  панелі. 

Легкобетонні панелі. 

Тема 69  (КП) розробка плану покрівлі. 

Тема 70. Засклення поверхонь стін. Стрічкове засклення 

Поняття про засклення поверхонь стін. Два види засклень – окремі, розділені 

простінками вікна та стрічкове засклення. Одинарне засклення в неопалювальних 

приміщеннях, у приміщеннях з надмірним тепловиділенням, у опалювальних 

приміщеннях при перепаді температур не менше 35 градусів. Подвійне засклення. 

дерев’яні та сталеві перепльоти. Встановлення кріплення. 

Засклення у вигляді суцільних горизонтальних смуг без простінків. дерев’яні 

панелі. Їх розміри. Встановлення та кріплення. Сталеві віконні панелі. Їх розміри. 

Встановлення та кріплення. 

Тема 71. Заповнення з склоблоків. Двері та ворота 

Поняття про заповнення з склоблоків. двері та ворота. Види блоків – прозорі, 

світлорозсіювальні, світлонаправлені. Встановлення. Застосування. Заповнення швів 

Двері промислових будівель. Їх відмінність від громадських. Габарити. 

Встановлення. Кріплення. 

Ворота. Матеріал. Конструкція. Види . Встановлення. Кріплення. 

Тема 72  (КП) Розробка креслень деталей та вузлів 

Тема 73. Види та елементи покрить 
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Несуча та огороджувальна частина покриттів промислових будівель. 

Утепленні та холодні покриття. Огороджувальна частина перекриття – вентилююча, 

частково вентилююча та невентилююча. Несучі конструкції перекриттів – з 

залізобетону, металу, дерев’яні та комбіновані. 

Тема 74. Водовідвід з дахів 

Поняття про водовідведення з дахів. Види водовідводів – зовнішній і 

внутрішній. Зовнішній – організований і неорганізований водовідвід. Внутрішній. 

Недоліки і переваги кожного виду. Способи улаштування. 

Тема 75  (КП) Побудова панелей на фасаді. Відмивка фасаду будівлі. 

Тема 76. Фонарі, їх види і конструкції 

Поняття про фонарі промислових будівель. Верхнє освітлення. Світлові та 

світлоаераційні фонарі. Їх призначення. Класифікація. Способи улаштування. 

Кріплення та чищення. Вибір типу та розмірів. Конструкції фонарів. 

Тема 77. Підлоги. Види. Вимоги. Конструкції. Деталі підлог 

Залежність вибору типу підлоги від технологічного процесу. Вимоги до підлог 

промислових будівель. Відмітка рівня підлоги першого поверху. Конструктивні 

елементи підлог: покриття, підстильний шар, стяжка, гідроізоляція. Види підлог та 

способи улаштування. Деталі підлог. 

Тема 78. Перегородки. Сходи 

Поняття про перегородки. Стаціонарні та збірно-розбірні перегородки. 

Класифікація за родом матеріалу: металеві, залізобетонні, іноді дерев’яні. 

Улаштування збірно-розбірних перегородок. 

Сходи – основні, службові, аварійні, пожежні. Види сходів. Елементи сходів. 

Способи монтажу та кріплення. Вимоги. 

Тема 79 (КП) Відмивка генерального плану. 

Тема 80  Контрольна робота. 

 

Блок 3. Будівництво в особливих геофізичних умовах  
 

Змістовий модуль 9.    

Конструктивні особливості вирішення будівель в особливих геофізичних 

умовах 

 

Тема 81. Основні вимоги до сейсмостійких будівель та конструкцій 

Загальні відомості про особливі геофізичні умови. Землетруси. Інтенсивність 

балів. Здатність будівлі протистояти сейсмічним діям. Види навантажень на будівлю 

при землетрусах, та їх вплив. 

Основні положення при проектуванні будівель для складних геофізичних 

умов. Антисейсмічні пояси. Використання легких конструкцій. Заходи по 

зміцненню конструкцій. 

Тема 82  (КП) Розробка пояснювальної записки. 

Тема 83. Відомості про вічномерзлі ґрунти 

Поняття про вічно мерзлі ґрунти. Температура вічно мерзлих ґрунтів. Верхній 

шар. Пучинесті ґрунти. Наледі. Провали. 

Тема 84  (КП) Розробка таблиць на аркушах креслень. 



15 

 

  

Тема 85. Принципи будівництва та конструктивні заходи при будівництві на 

вічно мерзлих ґрунтах 

Методи зведення будівель: звичайним способом, збереження ґрунтів основи у 

вічномерзлому стані, відтаювання ґрунту основи, приблизне відтаювання ґрунту і 

його ущільнення в основі. Конструктивні заходи. 

Тема 86 (КП) Оформлення таблиць пояснювальної записки. 

Тема 87. Властивості просідаючих ґрунтів 

Поняття про просідаючі ґрунти. Визначення типу просідаючого ґрунту. 

Усадка під дією своєї ваги при замочуванні до 50 мм та більше 50 мм. 

Тема 88. Будівельні заходи при зведенні будівель на просідаючих ґрунтах 

Основні заходи при зведенні будівель на просідаючих ґрунтах. Додаткові 

заходи на випадок замочування ґрунтів  у процесі будівництва або його 

експлуатації.  

Тема 89. Контрольна робота. 

Тема 90. Підсумкове заняття. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьо-

го 

у тому числі 
л п к.р. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

Блок 1 Конструкції та основні типи цивільних будинків  

Змістовий модуль 1. Основи проектування цивільних і промислових 

будівель 

Тема 1  Питання конструктивного 

проектування.  Архітектурна композиція. 

Зміст проекту та стадії проектування. 

Методика та техніка проектування. 

 

 

2 

 

 

 2 

    

Тема 2 Типізація та уніфікація в будівництві. 

Основні положення модульної системи. 

2 2     

Тема 3  Техніко-економічна оцінка об’ємно-

планувальних та конструктивних рішень. 

2     2 

Тема 4  Елементи будівельної акустики: 

природа звуку, звукоізоляція. 

2 2     

Тема 5  Поняття про будівельну 

світлотехніку: світло, освітленість. 

Проектування природного освітлення. 

Теплотехнічні вимоги до огороджувальних 

конструкцій. 

 

 

2 

 

 

2 

    

Разом за змістовим модулем 1 10 8 - - - 2 
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Змістовий модуль 2. Конструктивні елементи цивільних будинків 

Тема  6  Структурні частини будівель. 

Класифікація будівель та їх конструктивні 

схеми. 

2 2     

Тема 7  Житлові будівлі. Об’ємно-

планувальні рішення та архітектурна 

композиція. 

2 2     

Тема 8   Громадські будівлі. Положення 

архітектурно-будівельного проектування. 

Архітектурна композиція. 

2 2     

Тема 9   Поняття про планування населених 

міст. Організація території міста. 

2 2     

Тема 10  Санітарно-захисні зони. Озеленення. 

Захист навколишнього середовища. 

2     2 

Тема 11   Підвалини та фундаменти. Види 

підвалин, їх дефекти. 

Підсилення та закріплення підвалин. 

2 2     

Тема 12  Фундаменти. Їх види та 

конструктивні рішення. 

2 2     

Тема 13  Конструктивні особливості та 

область використання стрічкових та 

стовпчастих фундаментів. 

2 2     

Тема 14  Конструктивні особливості та 

область використання суцільних та палевих 

фундаментів. 

2 2     

Тема 15  Проектування підвалів. Технічні 

підпілля. 

2     2 

Тема 16  Класифікація стін. Вимоги. 

Архітектурно-конструктивні деталі стін. 

2 2     

Тема 17  Деформаційні шви. Конструктивні 

особливості стін в сейсмічних районах. 

2     2 

Тема 18   Стіни з цегли, дрібних блоків та 

природного каменя. 

2 2     

Тема 19  Дерев’яні стіни. 2     2 

Тема 20  Оздоблення поверхонь стін. Окремі 

опори. 

2     2 

Тема 21 Перекриття.  Вимоги.  Види. 

Залізобетонні  перекриття. 

2 2     

Тема 22  Дерев’яні міжповерхові перекриття. 2     2 

Тема 23  Підлоги, їх види, вимоги. 

Конструкції. 

2 2     

Тема 24  Перегородки, їх види, вимоги. 

Конструкції.    Основні заходи звукоізоляції 

при встановленні та кріпленні перегородок. 

2 2     
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Тема 25  Вікна. Класифікація. Вимоги. 

Встановлення та кріплення. 

2 2     

Тема 26  Двері. Їх види та конструктивні 

деталі. 

2 2     

Тема 27  Балкони. Еркери. Лоджії. 2     2 

Тема 28  Дахи. Види. Вимоги. Скатні дахи. 2 2     

Тема 29  Покрівлі, їх види та деталі. 

Водовідвід з дахів. 

 

2 

 

2 

    

Тема 30  Конструкції сумісних та плоских 

дахів. 

2     2 

Тема 31  Сходи. Елементи сходів. 

Класифікація. Вимоги. Зовнішні сходи. 

Вхідні площадки, ґанки. 

 

2 

 

2 

    

Разом за змістовим модулем 2 52 36 - - - 16 

Змістовий модуль 3. Будинки з дрібнорозмірних елементів і великих блоків 

Тема 32  Цегляні стіни. Елементи кладки. 

Системи перев’язки. 

2 2     

Тема 33  Облегшені стіни з цегли. 2     2 

Тема 34  Способи цегляної кладки. Види 

розшивки швів. 

2 2     

Тема 35  Стіни з рваного каменю, туфу, 

ракушняка, ґрунтоблоків. 

2     2 

Тема  36  Основні конструктивні схеми 

великоблочних будинків. Типи блоків. 

2     2 

Разом за змістовим модулем 3 10 4 - - - 6 

Змістовий модуль 4. Великопанельні будинки, будинки з об’ємних блоків 

Тема 37  Конструктивні схеми 

великопанельних будинків. Типи панелей. 

Каркасні панельні будинки. 

2 2     

Тема 38  Безкаркасні панельні будинки. 2     2 

Тема 39 Типи об’ємно-просторових блоків. 

Конструктивні схеми будинків. 

2     2 

Тема 40  Конструктивні рішення об’ємно-

просторових блоків. 

2 2     

Разом за змістовим модулем 4 8  4 - - - 4 

Змістовий модуль 5. Дерев’яні будинки 

Тема 41  Дерев’яні та брущаті будинки 

Каркасні будинки. 

 

2 

 

2 

    

Тема 42  Індивідуальні щитові будинки. 2 2     

Разом за змістовим модулем 5 4 4 - - - - 

Разом за 1 семестр 84 56 - - - 28 
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2 семестр 

Змістовий модуль 6. Будівельні елементи санітарно-технічного 

та інженерного обладнання 

Тема 43 Печі, димоходи, вентиляційні канали 2 2     

Тема 44  Сміттєпроводи. 2 2     

Тема 45  Пасажирські та вантажні ліфти. 2     2 

Разом за змістовим модулем 6 6 4 - - - 2 

Змістовий модуль 7. Стислі поняття про архітектуру 

Тема 46 Поняття про архітектуру та історичні 

умови її розвитку. Засоби архітектури. 

2 2     

Тема 47 Архітектура Древнього Єгипту, 

Древньої Греції, Древнього Риму 

2 2     

Тема 48 Стильові риси архітектури України 2     2 

Разом за змістовим модулем 7 6 4 - - - 2 

Блок 2. Конструкції промислових будівель 

Змістовий модуль 8. Конструктивні елементи промислових та 

сільськогосподарських будівель. Швидкомонтовані будівлі 

Тема 49  Промислове будівництво. Головні 

задачі в галузі промислового та будівництва. 

Вимоги до промислових будівель. 

 

2 

 

2 

    

Тема 50  (КП) Видача завдання на виконання 

курсового проекту. 

2    2  

Тема 51  (КП) Розробка плану 1 поверху. 2    2  

Тема 52  Класифікація промислових будівель. 2     2 

Тема 53 Підйомно-транспортне устаткування 

та підлоговий транспорт. 

2 2     

Тема 54  (КП) Розробка розрізу будівлі. 2    2  

Тема 55  Основні етапи типізації у 

промисловому будівництві. Модульна 

система. 

2 2     

Тема 56  (КП) Розробка фасаду будівлі. 2    2  

Тема 57  (КП) Розробка генерального плану. 2    2  

Тема 58  Виробничо-технологічна схема. 

Вибір параметрів будівель. 

2     2 

Тема 59  Залізобетонний каркас 

одноповерхових будівель зі збірних елементів 

2 2     

Тема 60  (КП) Розробка схеми розташування 

фундаментів. 

2    2  

Тема 61  Сталевий каркас одноповерхових 

будівель 

2     2 

Тема 62  Змішаний каркас одноповерхових 

будівель. 

2 2     

Тема 63  (КП) Розробка схеми розташування 

елементів плит перекриття. 

2    2  
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Тема 64.  Залізобетонний каркас 

багатоповерхових будівель зі збірних 

елементів. 

 

2 

     

2 

Тема 65  (КП) Розробка схеми розташування 

плит покриття. 

2    2  

Тема 66  Види стін промислових будівель. 2     2 

Тема 67  Цегляні та великоблочні стіни. 2 2     

Тема 68  Стіни з великих панелей. 2 2     

Тема 69  (КП) розробка плану покрівлі. 2    2  

Тема 70  Засклення поверхонь стін 

Стрічкове засклення. 

 

2 

     

2 

Тема 71  Заповнення з склоблоків. двері та 

ворота. 

2     2 

Тема 72  (КП) Розробка креслень деталей та 

вузлів. 

2    2  

Тема 73  Види та елементи покрить. 2 2     

Тема 74  Водовідвід з покриттів 2 2     

Тема 75  (КП) Побудова панелей на фасаді. 

Відмивка фасаду будівлі. 

2    2  

Тема 76  Фонарі, їх види і конструкції 2 2     

Тема 77 Підлоги. Види. Вимоги. Конструкції. 

Деталі підлог. 

2 2     

Тема 78  Перегородки. Сходи. 2 2     

Тема 79 (КП) Відмивка генерального плану. 2    2  

Тема 80  Контрольна робота. 2   2   

Разом за змістовим модулем 8 64 24 - 2 24 14 

Блок 3. Будівництво в особливих геофізичних умовах 

Змістовий модуль 9. Конструктивні особливості вирішення будівель 

в особливих геофізичних умовах 

Тема 81 Основні вимоги до сейсмостійких 

будівель та конструкцій. 

2 2     

Тема 82  (КП) Розробка пояснювальної 

записки. 

2    2  

Тема 83  Відомості про вічномерзлі ґрунти. 2     2 

Тема 84  (КП) Розробка таблиць на аркушах 

креслень. 

2    2  

Тема 85  Принципи будівництва та 

конструктивні заходи при будівництві на 

вічномерзлих ґрунтах. 

2 2     

Тема 86 (КП) Оформлення таблиць 

пояснювальної записки. 

2    2  

Тема 87 Властивості просідаючих ґрунтів. 2 2     

Тема 88 Будівельні заходи при зведенні 

будівель на просідаючих ґрунтах. 

2 2     
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Тема 89 Обов’язкова контрольна робота 2   2   

Тема 90  Підсумкове заняття 2 2     

Разом за змістовим модулем 9 20 10 - 2 6 2 

Разом за 2 семестр 96 42 - 4 30 20 

Усього годин за 5 – 6 семестр  180 98 - 4 30 48 
 

5. Теми семінарських занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 
 

6. Теми практичних занять 
 

Навчальним планом не передбачено. 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Навчальним планом не передбачено. 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 (3) Техніко-економічна оцінка об’ємно-планувальних та 

конструктивних рішень будівель 

2 

2 (10) Санітарно-захисні зони. Озеленення. Захист 

навколишнього середовища 

2 

3 (15) Проектування підвалів. Технічні підпілля 2 

4 (17) Деформаційні шви. Конструктивні особливості 

зведення стін в сейсмічних районах 

2 

5(19) Дерев’яні стіни 2 

6 (20) Оздоблення поверхонь стін. Окремі опори 2 

7 (22) Дерев’яні міжповерхові перекриття 2 

8 (27) Балкони. Еркери. Лоджії 2 

9 (30) Конструкції сумісних та плоских дахів 2 

10 (33) Облегшені стіни з цегли 2 

11 (35) Стіни з рваного каменю, туфу, ракушняка, 

ґрунтоблоків 

2 

12 (36) Основні конструктивні схеми великоблочних 

будинків. Типи блоків 

2 

13 (38) Безкаркасні панельні будинки 2 

14 (39) Типи об’ємно-просторових блоків. Конструктивні 

схеми будинків 

2 

15 (45) Пасажирські та вантажні ліфти 2 

16 (48) Стильові риси архітектури України 2 
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17 (52) Класифікація промислових будівель 2 

18 (58) Виробничо-технологічна схема. Вибір параметрів 

будівель 

2 

19(61) Сталевий каркас одноповерхових будівель 2 

20 (64) Залізобетонний каркас багатоповерхових будівель зі 

збірних елементів 

2 

21 (66) Види стін промислових будівель 2 

22 (70) Засклення поверхонь стін. Стрічкове засклення. 2 

23 (71) Заповнення з склоблоків. Двері та ворота 2 

24 (83) Відомості про вічномерзлі ґрунти 2 

 Разом  48 

 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 (50) Видача завдання на виконання курсового проекту 2 

2 (51) Розробка плану 1 поверху 2 

3 (54) Розробка розрізу будівлі 2 

4 (56) Розробка фасаду будівлі 2 

5 (57) Розробка генерального плану 2 

6 (60) Розробка схеми розташування елементів фундаментів 2 

7 (63) Розробка схеми розташування елементів плит 

перекриття 

2 

8 (65) Розробка схеми розташування елементів плит 

покриття 

2 

9 (69) Розробка плану покрівлі 2 

10 (72) Розробка креслень деталей та вузлів 2 

11 (75) Побудова тіней на фасаді. Відмивка фасаду будівлі. 2 

12 (79) Відмивка генерального плану 2 

13 (82) Розробка пояснювальної записки 2 

14 (84) Розробка таблиць на аркушах креслень 2 

15 (86) Оформлення таблиць пояснювальної записки 2 

Разом 30 

 

 

10. Методи навчання 

 

Лекція, діалог, бесіда, демонстрація фільмів, робота бригадами, екскурсія, 

читання робочих креслень, підбір конструкцій. 
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11. Методи контролю 

 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

 письмове опитування; 

 усне опитування на заняттях; 

 тестовий контроль; 

 перевірка виконання тем, що відведенні на самостійне опрацювання; 

 перевірка виконання курсового проекту; 

 написання контрольних робіт; 

 захист курсового проекту; 

 складання іспиту. 

 

12. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з  

«Будівельних  конструкцій» 

 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 

«Будівельні конструкції» 

«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 будівельних конструкцій: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Термінологічний словник. 

4. Завдання для семестрової контрольної роботи. 

5. Комплект тестових завдань для іспиту. 

6. Комплект завдань для виконання курсового проекту. 
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7. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту та архітектурно-

конструктивної частини дипломного проекту. 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. 

Учебник. М., 1987. 

2. Красенский В.Е. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания. Учебник. М., 1972. 

 

 

Допоміжна 

1. Бартонь Н.Э. Архитектурные конструкции. Учебник. М., 1986. 

2. Белиба В.Ю. Архитектура зданий. Учебное пособие. Ростов на Дону., 2009. 

3. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель. Навчальний посібник. 

К., 2003. 
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