
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Сучасні конструктивні системи та технології в 

будівництві та цивільній інженерії» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: доктор філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 3 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10,0 

 

7. Лектор (викладач): Шмуклер В.С. 

 

8. Результати навчання:  

створювати конструктивні схеми каркасів будівель з урахуванням можливості управління 

напружено-деформованим станом конструктивних елементів; будувати екологічно позитивні 

конструктивні схеми будівель та споруд; розробляти конструктивні рішеня, що збільшують 

надійність і знижують матеріаломісткість і трудомісткість робіт; розраховувати  

конструктивні елементи з урахуванням енергетичної теорії рівноміцності 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Управління поведінням конструкцій, Забезпечення 

надійності експлуатації будівельних конструкцій, Проектування і розрахунок висотних 

будівель, Інформаційні технології розрахунку та проектування будівельних конструкцій, 

Інженерні споруди, Динаміка будівельних конструкцій, Проектування залізобетонних 

конструкцій, Проектування металевих конструкцій, Проектування дерев’яних конструкцій, 

Реконструкція та підсилення будівель і споруд. 

10. Зміст: 

ЗМ 1. Сучасні конструктивні системи та технології в промисловому та цивільному 

будівництві  

ЗМ 2. Сучасні конструктивні системи та технології в цивільній інженерії  

 

11.  Форми та методи навчання: 

Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються аспірантами в 

процесі роботи над лекційним курсом, самостійної роботи з науково-методичною та 

навчальною літературою, періодичними виданнями, матеріалами конференцій.  

.  

12. Мова навчання: українська  

 

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: training course "Ensuring reliability of building structures" 

 

2. Code:  

 

3. Type: normative 

 

4. Level: doctor of philosophy 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

 

7. Name of lecturer(s): Shmukler V.S. 

 

8. Learning outcomes: 

to create constructive schemes of building frames taking into account the possibility of controlling 

the stress-deformed state of structural elements; to build environmentally positive constructive 

schemes of buildings and structures; develop constructive solutions that increase reliability and 

reduce the material and labor complexity of works; to calculate constructive elements taking into 

account the energy theory of equilibrium 

 

9. Disciplines are based on: Designing of metal constructions, Designing of wooden 

constructions, Reconstruction and improvement of buildings and constructions, Design of 

reinforced-concrete constructions, Design of the constructions of buildings, Maintenance of 

building structures reliability, Designing and calculation of high-rise buildings, Information 

technologies for calculation and design of building constructions, Engineering structures, Dynamics 

of building designs, Designing of ferro-concrete designs, Designing of metal constructions 

structures 

 

10. Contents: 

CM 1. Modern constructive systems and technologies in industrial and civil engineering 

CM 2. Modern constructive systems and technologies in civil engineering 

 

11. Teaching forms and methods: 

Theoretical, computational and practical provisions of discipline are studied by postgraduate 

students in the course of work on the lecture course, independent work with scientific methodical 

and educational literature, periodicals, materials of conferences 

 

12. Language of instruction: Ukrainian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Современные конструктивные системы и 

технологии в строительстве и гражданской инженерии» 

 

2. Код: 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: доктор философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10,0 

 

7. Лектор (преподаватель): Шмуклер В.С. 

 

8. Результаты обучения: 

создавать конструктивные схемы каркасов зданий с учетом возможности управления 

напряженно-деформированным состоянием конструктивных элементов; строить 

экологически положительные конструктивные схемы зданий и сооружений; разрабатывать 

конструктивных решений, увеличивающих надежность и снижают материалоемкость и 

трудоемкость работ; рассчитывать конструктивные элементы с учетом энергетической 

теории равнопрочности 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: 

Управление повединням конструкций, обеспечение надежности эксплуатации строительных 

конструкций, Проектирование и расчет высотных зданий, Информационные технологии 

расчета и проектирования строительных конструкций, Инженерные сооружения, Динамика 

строительных конструкций, Проектирование железобетонных конструкций, Проектирование 

металлических конструкций, Проектирование деревянных конструкций, Реконструкция и 

усиление зданий и сооружений 

 

10. Содержание: 

СМ 1. Современные конструктивные системы и технологии в промышленном и гражданском 

строительстве 

СМ 2. Современные конструктивные системы и технологии в гражданской инженерии 

 

11. Формы и методы обучения: 

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины изучаются аспирантами в 

процессе работы над лекционным курсом, самостоятельной работы с научно-методической и 

учебной литературой, периодическими изданиями, материалами конференций. 

 

12. Язык обучения: украинский  


