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Тема уроку: Конструктивні системи і схеми житлових та громадських 

будівель  

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Основою конструктивного вирішення будівель є вибір конструктивної й 

будівельної системи, а потім – конструктивної схеми. Основні несучі 

конструктивні елементи утворюють остов будівлі. 

Несучим остовом будівлі називають просторову систему вертикальних і 

горизонтальних несучих елементів. Статична роль несучих елементів остова 

впливає на вибір конструктивної системи будівлі. 

Конструктивна система – це сукупність взаємозв’язаних вертикальних і 

горизонтальних несучих елементів (конструкцій) будівлі, які забезпечують його 

міцність, жорсткість та стійкість. 

Горизонтальні несучі конструкції – перекриття і покриття будівель, що 

сприймають вертикальні та горизонтальні навантаження й впливи, які на них 

припадають, передають їх на вертикальні несучі конструкції. Горизонтальні несучі  

конструкції, як правило, відіграють роль діафрагм жорсткості. 

Вертикальні несучі конструкції передають навантаження основам будівлі. 

Поділяються на стрижневі (опори каркаса), площинні (стіни) й об’ємно-просторові 

(об’ємні блоки). 

Для житлових і громадських малоповерхових будівель застосовують 

безкаркасну, каркасну та об’ємно-блокову конструктивні системи. 

Будівельна система – це комплексна характеристика конструктивного 

вирішення споруди за матеріалом та технологією зведення основних несучих 

конструкцій. 

Матеріалами для виготовлення конструкцій цивільних будівель є камінь, 

бетон, дерево, сталь і пластмаса. Залежно від технології зведення будівельні 

системи бувають традиційні, монолітні та повнозбірні. 

Конструктивна схема будівлі є варіантом конструктивної системи за 

ознаками складу й розміщення у просторі основних несучих конструкцій. Її 

вибирають на початковій стадії проектування з урахуванням об’ємно-

планувальних, конструктивних і технологічних вимог. 

Конструктивні схеми безкаркасних систем будівель бувають (рис. 1.5.): 

а) з поздовжніми несучими стінами (поздовжньо-стінова). 

Застосовується у будинках до 5-ти поверхів включно. Традиційна та 

найпоширеніша в малоповерхових будинках; б) із поперечними несучими 
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стінами (поперечно-стінова). Застосовують до 12-поверхових будівель включно. 

Дає змогу різноманітніше вирішувати планування, розміщувати нежитлові 

приміщення на першому поверсі; в) змішаного типу (перехресно-стінова). 

Поверховість не обмежується. 

Практично нездійсненна трансформація планів. Рекомендується 

використовувати в складних ґрунтових умовах і в сейсмічних районах. 

Конструктивні схеми каркасних будівель:  

1) з неповним каркасом (рис. 1.6): 

а) із поздовжнім розташуванням ригелів – застосовують у громадських будівлях 

складної планувальної структури: навчальні заклади, торговельні заклади тощо;  

б) із поперечним розташуванням ригелів – застосовують у будинках із 

регулярною планувальною структурою: гуртожитки, готелі й ін.; 
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2) повнокаркасні (рис. 1.7, а-в): із розташуванням ригелів: поздовжнім, 

поперечним та перехресним. Гранична поверховість визначається системою 

вертикальних в’язей і  конструктивних вузлів як елементів, що забезпечують 

просторову стійкість будівель; 

 
 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається будівлями, спорудами?  

2. За якими ознаками класифікуються цивільні будівлі?  

3. На які основні групи розподіляють громадські будівлі?  

4. Наведіть вимоги, які ставлять до будівель?  

5. Дайте визначення приміщення, поверху. Які поверхи розрізняють у будівлях?  

6. Назвіть основні конструктивні елементи будівлі. Які їх функції?  

7. Які основні принципи об’ємно-планувальних вирішень цивільних будівель?  

8. Які загальні вимоги до вирішення питань евакуації з громадських будівель?  

9. Дайте визначення будівельної та конструктивної систем.  

10.  Що називається конструктивною схемою будинку? Наведіть їх різновиди для 

цивільних будівель.  

11.  Перерахуйте види композиційного вирішення будівель. 
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