




 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань: 

19 «Архітектура та 

будівництво» Обов’язкова 

Напрям підготовки: 
- 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання - не 

передбачено 

Спеціальність: 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 
Освітній рівень: 

магістр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: 0 год. Мова навчання: 

державна Форма підсумкового 

контролю: екзамен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сейсмостійкість та 
вогнестійкість будинків і споруд» є формування у майбутніх фахівців знань про 
роботу елементів конструкцій під силовим впливом, раціональний вибір 
матеріалів для конструкцій та засоби підвищення їх надійності, довговічності та 
економічності, а також формування теоретичної бази для самостійної роботи 

.2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Сейсмостійкість та 
вогнестійкість будинків і споруд» є вивчення фізико-механічних властивостей 
бетону, арматури, залізобетону при нормальних та підвищених температурах; 
методи розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість конструкцій; чинних 
нормативних документів.  

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 
ФК1.  Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, 
чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-
розпорядчих документів в професійній діяльності.   
ФК5. Здатність проектувати будівлі та споруди, в тому числі з використанням 
програмних систем комп’ютерного проектування на основі ефективного 
поєднання передових технологій їх виконання багатоваріантних розрахунків.  
ФК7.  Здатність виконувати техніко-економічні обґрунтування конструкцій 
будівель і споруд, що проектуються, розробляти технічну документацію на 
проекти та їх елементи.   
ФК8. Здатність знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і  
конкурентоспроможності.  
ФК9. Уміння застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 
розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і 
комп’ютерного моделювання в процесі професійної діяльності.  

 
3. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 
на формування наступних фахових результатів навчання:  
ПРН2. Виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході 
професійної діяльності і залучати до їх вирішення відповідний фізико-
математичний апарат. 
ПРН3. Застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові і 
експериментальні методи досліджень, методи математичного і комп`ютерного 
моделювання. 
ПРН8. Проектувати будівлі і споруди з метою забезпечення їх міцності, 
стійкості, довговічності і безпечності, у тому числі із застосуванням 
програмних систем комп`ютерного проектування на основі ефективного 
поєднання передових технологій їх  виконання та  багатоваріантних 
розрахунків, впроваджуючи сучасні заходи з ресурсо- та енергозбереження. 
ПРН9. Розробляти технічну документацію на проекти та їх елементи. 



 

ПРН10. Знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і 
конкурентоспроможності. 
ПРН13. Використовувати нормативні та правові документи у своїй діяльності. 
 
 

4. Передумови для вивчення дисципліни 
 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: «Цивільний захист», «Сучасні 
технології в будівництві», «Кошторисно-договірна документація», 
«Інформаційне моделювання будівель і споруд», «Методологія наукових 
досліджень». 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Причини і наслідки сильних землетрусів  
Короткотривалі, раптові струси земної кори, переміщення мас гірських порід у 
надрах Землі, сейсмічні хвилі. Щілини, скиди, зсуви, цунамі. 
Гіпоцентр, або осередок землетрусу. Епіцентр. Місця, в яких стикаються між 
собою тектонічні плити  Землетруси з особливо важкими наслідками. Причина 
найбільш руйнівних землетрусів. Два головних сейсмопояса. 
 
Тема 2. Будова Землі. Механіка землетрусів. 
Глибина осередка землетрусу. Магнітуда Інтенсивність – показник наслідків 
землетрусів. Підземні поштовхи, удари і коливання поверхні землі. Провісники 
землетрусів. Характер виникнення землетрусів. Тектонічні землетруси. 
Техногенні землетруси. Вулканічні землетруси.  
 
 
Тема 3. Сейсмічні хвилі. Прилади для запису коливань. 
Сейсмічні хвилі. Частотний діапазон сейсмічних хвиль. Спостереження на 
поверхні Землі за поширенням сейсмічних хвиль. Сейсмометрія. Реєстрація 
сейсмічних хвиль. Сейсмо́граф. Сучасні комп’ютеризовані сейсмовимірювальні 
системи. 
 
Тема 4. Шкала магнітуд Ріхтера, шкала інтенсивності МSК-64, вплив ґрунтових 
умов на інтенсивність сейсмічних впливів. 
12-бальна шкала MSK-64. Розділення землетрусів за цією шкалою.  
Шкала Ріхтера. Використання логарифмічного масштабу. Магнітуда 
землетрусу і його повна енергія. Проявлення землетрусів різної ступені. 
Землетруси помірної сили. Максимально зареєстровані на Землі землетруси.  
 
Тема 5 Засоби захисту будівель та споруд від впливу сейсмічних коливань. 
Захисні заходи при землетрусі. Сейсмічне районування. Обмеження в 
розміщенні всередині будівель небезпечних або легкоруйнуємих об'єктів; 
підготовка заходів, заснованих на прогнозі моменту землетрусу. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96


 

Проектування будівель. Регулярність споруди в плані. Регулярність споруди по 
висоті. Регулярність застосовуваного конструктивного рішення. 
 
Тема 6 Вогнестійкість. Загальні відомості 
Вогнестійкість. Розрахунок на вогнестійкість. Розвиток пожежі в будівлі. 
Оцінка вогнестійкості будівельних конструкцій. Забезпечення необхідних меж 
вогнестійкості будівельних конструкцій. Експериментальна оцінка 
вогнестійкості .Сутність розрахункових методів. Метод розрахунку межі 
вогнестійкості несучих будівельних конструкцій складається з двох частин: 
теплотехнічного і статичного. Розрахунок нестаціонарного температурного 
поля. 
 
Тема 7 Пожежна безпека будівель та споруд 
Здатність будівельних елементів та конструкцій зберігати свою несучу 
здатність. Межі вогнестійкості та максимальні межі розповсюдження вогню. 
Ступень вогнестійкості. Протипожежні перешкоди. Поділ будівлі 
протипожежними перекриттями на пожежні відсіки; поділ будівлі 
протипожежними перегородками на секції; влаштування протипожежних 
перешкод для обмеження поширення вогню по конструкціях, по горючих 
матеріалах (гребені, бортики, козирки, пояси); влаштування протипожежних 
дверей і воріт; влаштування протипожежних розривів між будівлями. 
Протипожежні відстані між будівлями і спорудами. 
 
Тема 8 Вогнестійкість будівельних конструкції  
Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом 
випробувань. Методи, що базуються на використанні математичних моделей 
теплового і напруженого станів будівельних конструкцій; Номограмні методи. 
Основи проектування. Оцінка роботи конструкції під час пожежі. 
Використання табличних даних та спрощених розрахункових моделей. 
 
Тема 9 Основні принципи розрахунку будівельних конструкцій 
Розрахунок дерев’яних конструкцій на вогнестійкість 
Розрахунок кам’яних конструкцій на вогнестійкість 
Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій на вогнестійкість 
 
Тема 10 Оцінка вогнестійкості будівельних конструкцій. 

Методи перевірки. Аналіз конструкції. Аналіз частини конструктивної системи. 
Загальний розрахунок конструктивної системи. Табличні дані. Загальні правила 
розрахунку 



 

6. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Причини і наслідки 
сильних землетрусів  

10 2   8 10    10 

Тема №. Будова Землі. 
Механіка землетрусів. 

10 2   8 10 2   8 

Тема 3. Сейсмічні хвилі. 
Прилади для запису 
коливань. 

11 1 2 
 

8 11 1 2 
 

8 

Тема 4. Шкала магнітуд 
Ріхтера, шкала 
інтенсивності МSК-64, 
вплив ґрунтових умов на 
інтенсивність сейсмічних 
впливів 

11 1 2 

 

8 11 1  

 

10 

Тема 5 Засоби захисту 
будівель та споруд від 
впливу сейсмічних 
коливань. 

12 2 2 

 

8 12   

 

102 

Тема №6 Вогнестійкість. 
Загальні відомості 

11 1 2  8 11 2   9 

Тема №7 Пожежна безпека 
будівель та споруд 

11 1 2  8 11    11 

Тема №8 Вогнестійкість 
будівельних конструкції  

20 6 6  8 20  2  18 

Тема №9 Основні принципи 
розрахунку будівельних 
конструкцій 

12 2 2 
 

8 12  2 
 

10 

Тема №10 Оцінка 
вогнестійкості будівельних 
конструкцій. 

12 2 2 
 

8 12   
 

12 

Усього годин 
120 20 20  80 120 6 6  108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Теми практичних занять 
 

 
8. Теми лабораторних занять 

 
Навчальним планом не передбачені лабораторні заняття для цієї дисципліни 

 
9. Індивідуальні завдання  

 
Навчальним планом не передбачені індивідуальні завдання. 

 
10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання у Луганському національному аграрному університеті. 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування та перевірки 
вирішених завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

та презентації студентами результатів виконаних завдань. 
 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Семестро

вий 
контроль 

Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100 
Т1, Т2 ... Т10 – теми навчальної дисципліни. 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
Денна ФН Заочна ФН 

1 Розгляд прикладів проектування сейсмостійких будівель та 
споруд 

2 2 

2 Розгляд прикладів засобів захисту будівель і споруд від 
впливу сейсмічних навантажень. 

2  

3 Вогнестійкість. Загальні відомості 2  
4 Пожежна безпека будівель та споруд 2  
5 Вогнестійкість будівельних конструкції  6 2 
6 Основні принципи розрахунку будівельних конструкцій 2 2 
7 Оцінка вогнестійкості будівельних конструкцій. 2  
8 Розгляд  методики визначення інтенсивності будівельного 

майданчика по ДБН В.1.1-12 2006 
2  

  20 6 



 

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  
 

Навчальна дисципліна передбачає використання пакету програм Microsoft 
Office 365. 

. 
 

13. Рекомендовані джерела інформації 
 

13.1. Навчальна та інша література 
 

1) ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України. – К.: 
Мінрегіонбуд та ЖКГ України, 2014. – 116 с. 

2) Немчинов Ю.И Сейсмостойкость зданий и сооружений. - К.: Гудименко С.В., 
2015. – 548 с. 

3)  ДБН В.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 
положення. -  К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с. 

4) ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010. Проектування сейсмостійких конструкцій. 
Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 
1998-1:2004, IDT), Мінрегіон України, 2011. – 304 c. 

5) ДБН В.1.2-5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки 
будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів/ 
К: Мінрегіонбуд України. – 16 с. 

6) ДСТУ Б В.1.1-28:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, 
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної 
інтенсивності. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 79 с. 
 

Додаткова література 
 

1) Поляков С.В. Сейсмостойкие конструкции зданий (Основы теории 
сейсмостойкости) - Москва: «Высшая школа», 1983 - 304 с. 

2) Мартемьянов А.И. Проектирование и строительство зданий и сооружений 
в сейсмических районах. – Москва: Стройиздат, 1985. – 255 с. 

3) Корчинский И.Л., Бородин Л.А., Гроссман А.Б. и др. Сейсмостойкое 
строительство зданий. - М.: «Высшая школа», 1971.- 320 с. 

4) Ньюмарк Н., Розенблюэт Э. Основы сейсмостойкого строительства. - 
М.:Стройиздат, 1980.-215 с. 

 
 
13.2. Електронні  ресурси 

1) http://edu.lnau.in.ua – Електронний ресурс навчально-методичного 
забезпечення Луганського національного аграрного університету. 
2) http://bctp.knuba.edu.ua – науковий журнал Будівельні конструкції.       
Теорія і практика. 
3) https://profbuild.in.ua – всеукраїнський діловий інформаційно-
аналітичний журнал сучасного будівництва «ProfBuild». 

http://edu.lnau.in.ua/
http://bctp.knuba.edu.ua/
https://profbuild.in.ua/


 

4) http://nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського. 
5) http://korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської 
державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. 

http://nbuv.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
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