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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Опір матеріалів; 
2. Вища математика; 
3. Матеріалознавство. 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: Розрахунок і 
проектування зварних конструкцій (Ч.1 – ПЗК) 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
1. основні принципи розрахунку на міцність зварних швів та зварних конструкцій; 
2. основи проектування зварних конструкцій; 
3. особливості розрахунку на міцність та проектування зварних конструкцій, що 

працюють в різних умовах навантаження. 
Вміти: 
1. скласти схему розрахунку на міцність, використовуючи умови навантаження 

елемента конструкції та конструкції в цілом; 
2. визначити внутрішні сили, які виникають в елементі конструкції (конструкції) 

внаслідок навантаження, використовуючи схему розрахунку на міцність; 
3. розрахувати пружньо-деформований стан елемента конструкції та скласти умови 

міцності, використовуючи схему розрахунку на міцність; 
4. визначити конструктивні розміри елемента конструкції (конструкції), 

використовуючи результати розрахунків пружпьо-деформованого стану; 
5. скласти умови міцності з’єднань, використовуючи креслення з’єднання (болтове, 

зварне, нютоване) та умови його навантаження; 
6. розробити робоче креслення вузла або конструкції, технічні умови; скласти 

спеціфікацію на складальні одиниці вузла (конструкції), використовуючи робоче 
креслення, ЕСКД, довідкову та нормативну літературу 

 
Володіти: 
1. Методами розрахунку міцності зварних з”єднань під впливом різних чинників 

(знакозмінні напруження, низькі та високі температури). 
2. Методикою застосування отриманих знань в інженерних розрахунках міцності та 

пластичності зварних з”єднань  .  
3. Методикою  вибору матеріалів для виготовлення деталей, з огляду на опорні та корозійні 

фактори. 
 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
1. Загальні відомості про металеві конструкції  
2. Матеріали для металевих конструкцій та їх з’єднання 
3. Розрахунок з’єднань стальних конструкцій 
 

Модуль 2 
1. Розрахунок елементів стальних конструкцій, які працюють на вісеві сили 
2. Розрахункові довжини та граничні гнучкості елеентів стальних конструкцій.  
3. Стійкість стінок та поясних листів згинаємих та стиснутих елеентів.  
4. Концетрація напружень та деформацій у зварних сполученнях.  

 
Модуль 3 

1. Розрахунок елементів стальних конструкцій на втомлюваність 
2. Основні вимоги до проектування стальних конструкцій 
3 . Методика розрахунку типових зварних конструкцій. 
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