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Силабус навчальної дисципліни 

«МЕТОДОЛОГІЯ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» 

Освітньо-професійних програм:  «Автомобільні дороги та аеродроми» 

«Промислове і цивільне будівництво» 

Галузь знань: 19  «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента ОП 

Курс 1 

Семестр 1 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
105/3,5 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися (предмет ви-

вчення) 

Методи проведення прикладних досліджень, зокрема експерименту і його моде-

лювання, методим оцінки достовірності отриманих результатів 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Метою викладання дисципліни є забезпеченні майбутнього спеціаліста знан-

нями та основам наукової постановки експерименту на сучасному рівні науки і 

техніки, основним прийомам при розробці і плануванні проведення експеримен-

ту, оцінки достовірності отриманих результатів, прогнозування результатів, 

впровадження отриманих експериментальних даних в проектні та будівельні ро-

боти 

Чому можна навчитися (резуль-

тати навчання) 

Проведення науково-дослідної роботи при проєктуванні будівель та інженерних 

споруд, інженерних систем обґрунтування прийнятого рішення.  

Застосування принципів та наукових методів дослідження та розра-хунку 

об’єктів будівництва та аеродромів, інфраструктури (транспорт, благоуст-рій 

територій, інженерні комунікації тощо). 

Формування суджень щодо виявлення та формулювання проблеми наукових 

досліджень в будівництві та цивільній інженерії. 

Застосування знань щодо визначення об’єкту та предмету досліджен-ня, форму-

лювання мети та гіпотези дослідження, визначення основних понять. 

Застосовування знань та володіння методами та способами збирання даних від-

повідно до гіпотези дослідження, створення масивів емпіричних даних, опрацю-

вання різноманітних джерел повідомлень тощо, повага авторських прав.   

Застосовування знань та розумінь щодо апробування та впрова-дження отрима-

них результатів наукових дослідження у практичну діяльність. 

Знання та розуміння всіх видів технічної та проєктної документації у сфері буді-

вництва будівель та інженерних споруд. 

Як можна користуватися набу-

тими знаннями і уміннями (ком-

петентності) 

Загальні компетентності: здатність використовувати форми, методи, технології 

та враховувати принципи наукових досліджень, виявляти тенденції розвитку 

процесів і закономі-рності у системі будівництва та цивільної інженерії; здат-

ність і готовність проєктувати та застосовувати сучасні технології ви-робництва 

та методи комп’ютерного проєктування, аналізувати та оцінювати різ-номанітні 

проблемні виробничі ситуації; здатність і готовність застосовувати сучасні ме-

тоди, технології, прийоми, засоби навчання і виховання у сфері вищої освіти;  

здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні техноло-гії, 

опрацьовувати різні види інформації; здатність працювати, отримувати резуль-

тат, ухвалювати рішення та відповідати за них; здатність до саморозвитку, твор-

чості, самовизначення, самоосвіти, конкуренто-спроможності.   

Фахові компетентності: володіння інноваційними методами виконання техноло-

гічних процесів будівництва, експлуатації, обслуговування, ремонту і реконс-

трукції будівель та інженерних споруд; володіння теоретичними основами нау-

кових досліджень, здатність виконувати на їх основі обстеження, розрахунки, 

аналіз, прогноз щодо технічного стану несучих та огороджувальних конструкцій 

будівель та інженерних споруд, а також інженерних мереж; здатність виконува-

ти розрахунково-експериментальні роботи з багатоваріантного аналізу характе-

ристик конкретних будівельних об’єктів з метою оптимізації технологічних 

процесів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Цілі і види прикладних наукових досліджень. Основні етапи розвитку. Зако-



 

номірності і протиріччя у розвитку науки. Становлення принципів класичного 

експерименту. Системний підхід – методологія наукового дослідження. Класи-

фікація наук. Фундаментальні і прикладні науки. Теоретичний і емпіричний рів-

ні знань. Пізнавальні прийоми і форми в наукових дослідженнях. Цілі і задачі 

системного аналізу Методи аналізу розмірностей. послідовність дій з установ-

лення структурних зв’язків між змінними чи елементами досліджуваної систе-

ми, спираючись на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природно-

наукових, статистичних, математичних методів. Прикладні дослідження в обла-

сті листових будівельних конструкцій. Резервуари для зберігання рідин. Основні 

положення. Класифікація та призначення резервуарів. Конструкти-вні особли-

вості резервуарів. Елементи теорії оболонок в задачах розрахунку ци-

ліндричних ємностей. Розрахунок елементів вертикальних та горизонтальних 

резервуарів. Силоси та бункери. Конструктивні особливості круглих силосних 

та бункерних ємностей для зберігання сипучих продуктів. Класифікація наван-

тажень на ємності. Розрахунок ємностей з плоским та конусним днищем. Дослі-

дження роботи високоміцних ста-лей в конструкціях силосів. Вплив профілю-

вання листів на жорсткісні характеристики силосів. Баштові та щоглові опори. 

Сучасний стан теорії розрахунку та практики конструювання баштових та щог-

лових опор. Вітрове навантаження на опори. Аеродинаміка опор. Електромере-

жні конструкції. Опори повітряних ліній електропередач. Інженерні методи роз-

рахунку будівельних конструкцій електричних мереж. Аеродинамічні натурні та 

модельні випробування при проєктуванні та розрахунку будівельних конструк-

цій електричних мереж. Сталеві холоднодеформовані конструкції. Аналіз існу-

ючих методів розрахунку та особливостей ро-боти і напружено-деформованого 

стану сталевих холодноформованих тонкостін-них елементів. Експериментальні 

дослідження несучої здатності елементів, з’єднань та систем із сталевих холод-

ноформованих профілів.Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод,  метод проблемно-

го викладу, репродуктивний та дослідницький методи. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити «Вступ до систем автоматизованого проєктування», «Конструкції будівель і спо-

руд», «Основи комп'ютерного моделювання», «ВІМ-технології», «Металеві кон-

струкції» 

Пореквізити «Реконструкція промислових і цивільних будівель», «Комп’ютерні технології 

числового моделювання будівельних конструкцій», «Металеві конструкції», 

«Основи та фундаменти (спецкурс)» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. - Київ: 

Кондор, 2006. - 206 с.  

Городецкий А.С., Шмуклер В.С., Бондарев А.В. Информационные технологии 

расчета и проектирования строительных конструкций. Учебное пособие. – Ха-

рьков: НТУ ХПИ, 2003. – 889 с. 

Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. - Київ: Знання, 

2007. - 320 с. 

Лессиг Е.Н. Листовые металлические конструкции. – М.: Стройиздат, 1970. – 

420 с. 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 
http://www.lib.nau.edu.ua 

Семестровий контроль, екзаме-

наційна методика 
Модульні контрольні роботи 

Кафедра Кафедра комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів 

Факультет Архітектури, будівництва та дизайну 

Викладач(і) 

 

Лапенко Олександр Іванович 

Посада: завідувач кафедри комп’ютерних тех-

нологій будівництва і реконструкції аеропор-

тів 

Науковий  ступінь: доктор технічних наук 

Вчене звання: професор 

Профайл викладача: 

(http://iap.nau.edu.ua/index.php/prepod-ktb) 

Тел.: 044-406-74-24 

E-mail:  

Робоче місце: 5 корпус, 5.510 

Оригінальність навчальної дис-

ципліни 
Оригінальна 

Лінк на дисципліну  

 


