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ВСТУП 
 Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Автоматизоване проек-
тування інженерних споруд на автомобільних дорогах» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціалізації “Авто-
мобільні дороги та аеродроми”. 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи автоматизова-
ного розрахунку й конструювання інженерних споруд на автомобільних 
дорогах із залученням сучасної обчислювальної техніки, спеціальних ком-
п’ютерних технологій (зокрема, інтегрованого у програмні оболонки та офі-
сні пакети середовища програмування Visual Basic for Applications (VBA)), а 
також професійних систем загальнобудівельних розрахунків (СЗБР) сімейс-
тва BASE Soft (зокрема, Base complete, Фундамент, Плита, Каркас) і при-
кладних програмних комплексів (ПК) сімейства ЛИРА-САПР (зокрема, 
ЛИРА, Мономах, ЭСПРИ). 
 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Автоматизоване проектування 
інженерних споруд на автомобільних дорогах» є складовою частиною циклу 
фундаментальних дисциплін для підготовки студентів спеціалізації “Авто-
мобільні дороги та аеродроми”. Вивчення курсу передбачає наявність сис-
темних та ґрунтовних знань із передуючих дисциплін фахової підготовки 
бакалаврського рівня – «Матеріалознавства», «Обчислювальної математики 
та інформатики», «Будівельної механіки», «Опору матеріалів», «Комп’ютер-
них технологій», «Механіки ґрунтів, основ і фундаментів», «Штучних спо-
руд на автомобільних дорогах». 
 Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  
 

Анотація 
 При вивченні дисципліни “Автоматизоване проектування інженер-
них споруд на автомобільних дорогах” майбутні фахівці спеціалізації 
“Автомобільні дороги та аеродроми” отримують загальні відомості про су-
часні комп’ютерні технології, системи й програмні комплекси з автоматизо-
ваного проектування у різних галузях техніки, знайомляться з основними 
принципами й методами, що при цьому реалізуються. Це стає надійним ба-
зисом для набуття студентами системних теоретичних знань й якісних прак-
тичних навичок із автоматизованого проектування засобами професійних 
систем загальнобудівельних розрахунків і програмних комплексів, зорієн-
тованих на розрахунок і конструювання окремих дорожніх конструкцій і 
транспортних споруд уцілому, а також оформление відповідної проектної 
документації. Усі виучувані питання забезпечені відповідними пакетами спе-
ціальних програм, сучасною довідковою й інструктивною літературою та 
проілюстровані прикладами реальних проектів, що розробляються проект-
ними організаціями в комп’ютерному варіанті із застосуванням сучасних 
програмних засобів.  
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 Ключові слова: дорожні конструкції і транспортні споруди, автоматизо-
ване проектування, комп’ютерні технології, системи загальнобудівельних 
розрахунків і програмні комплекси. 
 

Abstract 
 When studying the discipline “Automated Design of Engineering 
Structures on Automobile Roads”, future specialists of the “Automobile Roads 
and Aerodromes” direction get general information about modern computer 
technologies, systems and software complexes for automated design in various 
fields of technology, get acquainted with the basic principles and  methods, which 
in this case are realized. This becomes a reliable basis for students to gain system 
theoretical knowledge and high-quality practical skills in computer-aided design 
by means of professional systems of general construction calculations and 
software complexes oriented towards the calculation and design of individual 
road constructions and transport structures in general, as well as the design co-
relevant project documentation. All the issues studied are provided with 
appropriate packages of special programs, modern reference and instructional 
literature, and are illustrated with examples of real projects that are developed by 
design organizations in a computerized version using modern software tools.  
 Key words: road constructions and transport structures, computer-aided 
design, computer technologies, general construction systems and software 
complexes. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ» 
 

1. Опис навчальної дисципліни  
 

Характеристика навчальної 
дисципліни Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціаль-
ність, спеціалізація, рі-

вень вищої освіти денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Галузь знань: 
19 “Архітектура та бу-

дівництво” Кількість кредитів: 5 Спеціальність: 192 “Бу-
дівництво та цивільна 

інженерія” 

Обов’язкова 

Модулів: 1 
Контрольна робота Рік підготовки 

5-ий 5-ий Змістових модулів: 2 Семестр 
10-ий 10-ий Загальна кількість го-

дин: 150 

Спеціалізація: “Авто-
мобільні дороги та ае-

родроми” 

Лекції 
26 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 
26 год. 14 год. 

Лабораторні 
--- --- 

Самостійна робота 
98 год. 134 год. 

Вид контролю 
10-й семестр – 

залік 
10-й семестр – 

залік 
 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
•  аудиторних –
52/14=3,7; 
•  самостійної роботи 
студента (СРС) – 
98/14=7,0 

Рівень вищої освіти: 
магістерський 

  
 
 Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до са-
мостійної роботи (у тому числі – індивідуального навчально-дослідного 
завдання ІНДЗ) становить:  
 для денної форми навчання – 35% до 65%;  
 для заочної форми навчання – 11% до 89%.  
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2. Мета й завдання викладання дисципліни 
 
 Метою викладання дисципліни «Автоматизоване проектування інжене-
рних споруд на автомобільних дорогах» є підготовка майбутніх фахівців за 
спеціалізацією «Автомобільні дороги та аеродроми», які здатні в автомати-
зованому режимі із залученням сучасної комп’ютерної техніки, спеціальних 
технологій, професійних систем загальнобудівельних розрахунків (СЗБР) і 
відомих серед світових брендів програмних комплексів (ПК) якісно проек-
тувати (розраховувати та конструювати) інженерні споруди на автомобіль-
них дорогах, а також спроможні ефективно застосовувати набуті знання у 
майбутній самостійній інженерній діяльності та наукових дослідженнях. 
 Завданням викладання дисципліни «Автоматизоване проектування ін-
женерних споруд на автомобільних дорогах» є комплексне оволодіння сту-
дентами теоретичних знань і практичних навичок із комп’ютерного проек-
тування транспортних споруд за допомогою спеціальних технологій, а та-
кож професійних систем загальнобудівельних розрахунків і програмних 
комплексів, що наразі використовуються у сучасному будівельному проек-
туванні, задля підвищення якості й техніко-економічного рівня проектова-
них об’єктів в умовах можливості оперативного отримання їхніх альтерна-
тивних варіантів (тобто – варіантного проектування), забезпечення високих 
темпів проектування, зменшення трудоємності процесу проектування та 
скорочення частки рутинних робіт, підвищення продуктивності праці, по-
кращення якості проектної документації та зменшення вартості проектних 
робіт. Набуті студентами знання й навички, відбиваючи сучасний рівень 
теорії й практики, а також прогресивні напрямки проектування, зведення та 
подальшої експлуатації транспортних споруд, можуть стати, у разі потреби, 
корисним інструментом для майбутніх успішних наукових досліджень. 
 Після вивчення дисципліни студенти повинні:  
 ЗНАТИ:  
 – загальні відомості про проектування будівельних об’єктів на автомо-
більних дорогах із застосуванням сучасних обчислювальної техніки, 
комп’ютерних технологій та засобів автоматизації (професійних систем за-
гальнобудівельних розрахунків і програмних комплексів); 
 – переваги й недоліки тих або інших програмних комплексів; 
 – основні принципи проектування з використанням сучасних програм-
них комплексів (надійність, розрахунок за граничними станами, максималь-
не використання несучої здатності, урахування сумісної роботи складових 
елементів розрахункової моделі, комплексний підхід, економічність, еколо-
гічність); варіантність рішень при проектуванні; 
 – метод кінцевих елементів (поняття й властивості кінцевого елементу, 
типи кінцевих елементів, рівняння методу кінцевих елементів, реалізація 
фізичної й геометричної нелінійності, покрокового й ітераційного методів 
та ін.); 
 – розрахункові моделі й схеми, що адекватно (максимально наближено) 
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віддзеркалюють реальну роботу окремих дорожніх конструкцій і транспор-
тних споруд уцілому; 
 – навантаження й впливи, що діють на розглядувану модель проектовано-
го об’єкта, та їхні сполучення; 
 – склад готової документації, що має бути отримана після розрахунку; 
 УМІТИ:  
 – створювати розрахункові моделі будівельних об’єктів; 
 – готувати вихідні дані та розраховувати лінійні, плоскі й просторові 
конструкції з використанням СЗБР сімейства BASE Soft, ПК сімейства ЛИ-
РА-САПР (ЛИРА, Мономах, ЭСПРИ); документувати результати розрахун-
ку й формувати звіти; 
 – складати елементарні програми для розрахунку дорожніх конструкцій 
і транспортних споруд уцілому з використанням інтегрованого в офісні па-
кети та програмні оболонки середовища програмування Visual Basic for 
Applications (VBA); 
 – виконувати експорт даних у програмні комплекси з конструювання еле-
ментів; 
 – проводити аналіз отриманих результатів після виконання програм; 
 – самостійно опановувати нові програмні середовища й комплекси; 
 – розробляти чисельні моделі досліджуваних об’єктів і проводити чисе-
льні експерименти із застосуванням сучасних обчислювальної техніки та 
засобів автоматизації; 
 ВОЛОДІТИ знаннями про сучасні комп’ютерні технології та програмні 
комплекси задля ефективного використання їх при автоматизованому прое-
ктуванні інженерних споруд на автомобільних дорогах, а також проведенні 
наукових досліджень.  
 Успішність реалізації сформульованої мети та поставлених завдань за-
безпечена наявністю відповідного програмного забезпечення, чинної законо-
давчої бази й нормативної документації, сучасної довідково-інструктивної лі-
тератури, адрес інформаційних ресурсів, а також проілюстрованих багаточи-
сельних прикладів розв’язання інженерних завдань, що зустрічаються в прое-
ктній практиці й наукових дослідженнях, та оформлення технічних звітів. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

 

ТЕМА 1. Загальні відомості про спеціальні комп’ютерні технології та 
професійні програмні комплекси для фахівців-проектувальників. Охорона 
праці при проведенні проектних робіт 
 Класифікація програмних комплексів за призначенням: текстові про-
грами, електронні таблиці, бази даних, графічні растрові й векторні компле-
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кси, мови програмування, розрахункові й кошторисні програми.  
 Відомості про професійну систему загальнобудівельних розрахунків 
сімейства BASE Soft (Base complete, Фундамент, Плита, Каркас) і ФОК 
Комплекс, а також прикладні програмні комплекси для проектування й роз-
рахунку будівельних конструкцій і споруд сімейств ФОК Комплекс (Ком-
плекс, Столб, Лента, Парус), ЛИРА-САПР (ЛИРА, Мономах, ЭСПРИ), 
SCAD Office (SCAD, АРБАТ, ЗАПРОС, ОТКОС, ВеСТ, Монолит) та ін. 
 Реалізація при розрахунку дорожніх конструкцій і транспортних споруд 
уцілому інтегрованого в офісні пакети та програмні оболонки середовища 
програмування Visual Basic for Applications (VBA). 
 Сучасний стан та нові надходження професійного програмного забезпе-
чення. 
 Охорона праці при проведенні проектних робіт із використанням пер-
сональних комп’ютерів. 
 

ТЕМА 2. Мета та основні принципи автоматизованого проектування 
 Поняття, мета, завдання та основні принципи автоматизованого проек-
тування (надійність, розрахунок за граничними станами, максимальне вико-
ристання несучої здатності, урахування сумісної роботи складових елемен-
тів розрахункової моделі, комплексний підхід, економічність, екологіч-
ність). Варіантність рішень при проектуванні. 
 

ТЕМА 3. Метод кінцевих елементів 
 Ознайомлення з методом кінцевих елементів, що реалізований у про-
грамних комплексах, зорієнтованих для проектування й розрахунку будіве-
льних і машинобудівних конструкцій різного призначення. Поняття й влас-
тивості кінцевого елементу. Бібліотека кінцевих елементів при створенні 
лінійних, плоских та просторових розрахункових схем; спеціальні кінцеві 
елементи. Рівняння методу кінцевих елементів (рівняння рівноваги, дефор-
мування та зв’язку). Реалізація фізичної та геометричної нелінійності, по-
крокового та ітераційного методів. Формування розрахункової схеми (озна-
ка схеми, геометрія, в’язі, жорсткі вставки, типи й характеристики жорстко-
стей). Моделювання навантажень і впливів; керування розрахунком і аналіз 
напружено-деформованого стану. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  2 
 

ПРОФЕСІЙНІ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ 
РОЗРАХУНКІВ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ КОМПЛЕКСИ 

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОКРЕМИХ ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ 
І ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД УЦІЛОМУ 

 

ТЕМА 4. СЗБР сімейства BASE Soft (Base complete, Фундамент, Плита) 
 Інтерфейс програм Base complete, Фундамент і Плита при обранні типу 
завдання: фундаменти (стрічкові або стовпчасті) та підпірні стіни на приро-
дній або пальовій основі, фундаменти спеціальні (глибокого закладання, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

балка на ґрунті, шпунт у ґрунті), плити (на ґрунті або на палях), споруди 
(колодці, труби й тунелі, резервуари) та ін. Формування таблиці вихідних 
даних: уведення характеристик ґрунту, інформації про конструкцію та спо-
руду уцілому (геометричних параметрів, виду конструктивної схеми), типу 
й способу розрахунків. Виконання статичних і, у разі необхідності, динамі-
чних і сейсмічних розрахунків відповідно до чинних нормативних докумен-
тів із побудовою відповідних епюр (зусиль і/або тисків) і ізополів та здійс-
нення конструювання за заданими міцнісними й деформативними характе-
ристиками обраних матеріалів (бетону й арматури). Аналіз отриманих да-
них; документування результатів розрахунку й конструювання та оформ-
лення проміжного й остаточного звітів. 
 

ТЕМА 5. ПК Ліра 
 Інтерфейс ЛирВизор при створенні схем та візуалізації результатів. Ін-
терфейс ЛирАрм та ЛирСтк. Модулі Сортамент, ЛирКС, ЛирКТС. Модуль 
«Ґрунт». Принципи створення лінійних, плоских і просторових розрахунко-
вих схем. Задання характеристик матеріалів; жорсткості, граничних умов, 
видів спряжень (у вигляді шарнірів, защемлень та ін.) кінцевих елементів; 
видів та величини навантажень. Формування таблиць РСУ, РСН. Аналіз 
результатів розрахунку. Побудова епюр зусиль і відповідних ізополів. Роз-
рахунок навантажень на фрагменти; статичні, динамічні та сейсмічні розра-
хунки; міцністні розрахунки окремих елементів та перевірка їхньої стійкос-
ті. Розрахунок з урахуванням фізичної й геометричної нелінійності. Задання 
коефіцієнтів постелі. Конструювання окремих елементів. Документування 
результатів розрахунку й формування звітів.  
 

ТЕМА 6. ПК Мономах 
 Інтерфейс програми. Модулі програмного комплексу. Імпорт розрахун-
кових схем. Створення розрахункових схем. Задання характеристик матері-
алів, видів та величини навантажень. Проведення статичних та динамічних 
розрахунків. Передача результатів у міцнісні модулі: колона, перекриття, 
розріз, цегла, фундамент. Стиковка розрахункової схеми з моделлю ґрунту. 
Міцнісні розрахунки. Підготовка графічної частини – креслень розрахова-
них конструкцій і споруд уцілому. 
 

ТЕМА 7. ПК ЭСПРИ 
 Проведення математичних, статичних, міцнісних розрахунків елементів 
металевих, залізобетонних, дерев’яних і кам’яних конструкцій. Викорис-
тання баз матеріалів, сортаментів, довідкових таблиць. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 
Назва змістових модулів 

і тем ∑ л п лаб інд ср ∑ л п лаб інд ср 
Змістовий модуль 1 «Теоретичні основи проектування інженерних конструкцій 

з використанням комп’ютерної техніки» 
ТЕМА 1. Загальні відомості 
про спеціальні комп’ютерні 
технології та професійні 
програмні комплекси для 
фахівців-проектувальників. 
Охорона праці при прове-
денні проектних робіт 

6 2 --- --- --- 4 6,2 0,2 --- --- --- 6 

ТЕМА 2. Мета та основні 
принципи автоматизованого 
проектування 

5 2 --- --- --- 3 4,2 0,2 --- --- --- 4 

ТЕМА 3. Метод кінцевих 
елементів 5 2 --- --- --- 3 4,2 0,2 --- --- --- 4 

Разом - змістовий модуль 1: 16 6 --- --- --- 10 14,6 0,6 --- --- --- 14 
Змістовий модуль 2 «Професійні системи загальнобудівельних розрахунків та 
прикладні програмні комплекси для проектування окремих дорожніх конс-

трукцій і транспортних споруд уцілому» 
ТЕМА 4. СЗБР сімейства 
BASE Soft (Base complete, 
Фундамент, Плита) 

53 8 10 --- 5 30 53 0,5 5,5 --- 5 42 

ТЕМА 5. ПК Ліра 42 6 8 --- 4 24 42,9 0,4 4,5 --- 4 34 
ТЕМА 6. ПК Мономах 29 4 6 --- 3 16 30 0,3 3 --- 3 24 
ТЕМА 7. ПК ЭСПРИ 10 2 2 --- --- 6 9,2 0,2 1 --- --- 8 
Разом - змістовий модуль 2: 134 20 26 --- --- 88 135,4 1,4 14 --- --- 120 

Усього годин: 150 26 26 --- --- 98 150 2 14 --- --- 134 
 

5. Теми практичних занять  
 

№ 
з/п Назви тем Денна 

форма 
Заочна 
форма. 

1 2 3 4 

1 

Розрахунок і конструювання окремих дорож-
ніх конструкцій (фундаментів мостів, дорож-
ніх плит) і транспортних споруд уцілому (під-
пірних стін, водоперепускних труб, тунелів) 
засобами програм СЗБР сімейства BASE Soft 
(Base complete, Фундамент, Плита). Докумен-
тування результатів та оформлення звітів. 

10 5,5 
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1 2 3 4 

2 

Проектування прольотних будов мостів із за-
лученням ПК ЛИРА. Складання розрахунко-
вих схем. Задання фізичних і механічних хара-
ктеристик матеріалів, геометричних і констру-
ктивних параметрів, навантажень та ін. Вико-
нання статичних, динамічних і сейсмічних 
розрахунків. Проведення міцнісних і деформа-
ційних розрахунків. Конструювання. Докумен-
тування результатів та оформлення звітів. 

8 4,5 

3 

Проектування підпірних стін засобами ПК 
Мономах. Складання розрахункових схем. За-
дання фізичних і механічних характеристик 
матеріалів, геометричних і конструктивних 
параметрів, видів і величин навантажень та ін. 
Проведення статичних і динамічних, міцнісних 
і деформаційних розрахунків. Оформлення 
графічної частини (креслень). 

6 3 

4 
Проведення математичних, статичних, міцніс-
них розрахунків окремих елементів споруд за 
допомогою ПК ЭСПРИ. 

2 1 

 Усього годин: 26 14 
 

6. Самостійна робота студентів 
 
 Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
 26 годин (0,5×(26+26)) – підготовка до аудиторних занять; 
 30 годин (6×5,0 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних заходів; 
 94 години (150-(26+30)) – підготовка питань, які передбаченні навчаль-
ним планом, але не розглядаються під час аудиторних занять. 
 Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми навчання: 
 8 годин (0,5×(2+14)) – підготовка до аудиторних занять; 
 30 годин (6×5,0 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних заходів; 
 112 годин (150-(8+30)) – підготовка питань, які передбаченні навчаль-
ним планом, але не розглядаються під час аудиторних занять. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи студентів  
 

Кількість 
годин № 

з/п Назва теми 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Загальні відомості про спеціальні комп’ютерні 

технології та професійні програмні комплекси для 
фахівців-проектувальників. Охорона праці при 
проведенні проектних робіт 4 5 

2 Мета та основні принципи автоматизованого 
проектування 4 5 

3 Метод кінцевих елементів 4 5 

4 СЗБР сімейства BASE Soft (Base complete, 
Фундамент, Плита) 34 46 

5 ПК Ліра 26 36 
6 ПК Мономах 19 26 
7 ПК ЭСПРИ 7 11 

Усього годин: 98 134 
 
 Звіт про самостійну роботу складається у вигляді есе з кожної теми (есе 
– звіт невеликого обсягу й вільного змісту, в якому викладено погляди авто-
ра на конкретну проблему чи питання), що зазначені в табл. цього парагра-
фу 6.1. Усі есе мають бути зброшуровані в один кінцевий звіт. 
 Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 2 год. 
самостійної роботи, складаючи загалом до 12 сторінок. Звіт уміщає план, 
вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури. 
 Звіт оформляється в друкованому (із двох боків аркуша) варіанті 
(шрифт TNR, розмір – 12 кегль) на стандартному папері формату А4 
(210297 мм). Поля слід приймати такими: верхнє, нижнє й ліве – 20 мм, 
праве – 10 мм. 
 

8. Методи навчання 
 

 При викладанні навчальної дисципліни застосовуються такі інформа-
ційно-ілюстративні методи навчання:  
 – проведення лекційних і практичних занять у супроводі слайдових 
мультимедійних презентацій, інструктивних відеофільмів, відео-уроків, 
друкованих роздаткових матеріалів; 
 – автоматизоване розв’язання найбільш поширених у галузі дорожного 
будівництва інженерних задач;  
 – виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ), що 
супроводжується ознайомленням із реальними проектами, розробленими 
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проектними організаціями в комп’ютерному варіанті із застосуванням 
сучасного програмного забезпечення. 
 

9. Методи контролю та критерії оцінювання 
 

 Поточний контроль знань здійснюється проведенням тестування, а також 
поетапною перевіркою й оцінюванням самостійної роботи. Підсумковий 
контроль здійснюється перевіркою й оцінюванням оформленого звіту із 
самостійної роботи, а також здачею заліку. 
 Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
застосовуються такі методи контролю:  
 – поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;  
 – контроль та оцінювання виконання окремих тем самостійної роботи; 
 – перевірка й оцінювання остаточно оформленого звіту із самостійної роботи; 
 – підсумковий тестовий контроль (залік).  
 Для встановлення рівня знань застосовується європейська кредитно-
трансферна система ЄКТС (ЕСТS) із 100-бальною шкалою оцінювання.  
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Шкала оцінювання 
 

 Розподіл балів за ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання на-
вчальної діяльності студента. Робоча навчальна програма передбачає розпо-
діл цих балів між змістовними та підсумковим модулями. Розподіл балів 
наведено в таблиці. 
 

 Модулі: поточне тестування 
та самостійна робота  

Зміст. модуль 1 Змістовий модуль 2  
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

Підсум-
ковий 
модуль 
(залік) 

Сума 
балів 

 
7,2 52,8 

2,4 2,4 2,4 20,8 16,0 11,6 4,4 40 100 max 
балів 

6,0 44,0 
2,0 2,0 2,0 17,3 13,3 9,7 3,7 10 60 min 

балів 
ПРИМІТКА: Тут Т.1…Т.7 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів Оцінка за національною шкалою (залік) 
90 - 100 
82 - 89 
74 - 81 
64 - 73 
60 - 63 

зараховано 

35 - 59 не зараховано з можливістю повторного складання 
1 - 34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням на-

вчальної дисципліни 
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11. Методичне забезпечення дисципліни 
 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає:  
 – інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисци-
пліни (ІКНМЗД); 
 – опорний конспект лекцій на паперовому (у супроводі копій на 
світлопрозорій основі) та електронному носіях; 
 – слайдові мультимедійні презентації та плакати; 
 – інструктивні відеофільми та відео-уроки на CD; 
 – друковані роздаткові матеріали.  
 

12. Рекомендована література 
 

12.1. Базова 
 

 1. Бронжаев М.Ф., Мишурова Т.В. Учебное пособие по расчёту фун-
даментов с использованием программного комплекса «МОНОМАХ». – Ха-
рьков: ХНАГХ, 2012. – 67 с. [Режим доступу: 
http://www.twirpx.com/file/836859/] 
 2. Водопьянов Р.Ю., Титок В.П., Артамонова А.Е. Программный 
комплекс ЛИРА-САПР 2014. Руководство пользователя: Обучающие при-
меры/Под ред. Академика РААСН д-ра техн. наук Городецкого А.С. - – М.: 
Электронное издание, 2014 г. – 394 с. [Режим доступу: 
http://www.liraland.ru/public_private/lira/2014/lira2014_examples.pdf] 
 3. Гензерский Ю.В., Медведенко Д.В., Палиенко О.И., Титок В.П. 
ЛИРА-САПР 2011: Учебное пособие. – Киев: Электронное издание, 2011. – 
396 с. [www.liraland.ru/public_private/lira/2011/book_lira_sapr2011.pdf] 
 4. Городецкий Д.А., Барабаш М.С., Водопьянов Р.Ю., Титок В.П., 
Артамонова А.Е. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013: Учебное по-
собие/Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – К.-М.: Электронное 
издание, 2013г. – 376 с. [Режим доступу: 
http://www.liraland.ru/public_private/lira/2013/books_lirasapr_2013.pdf] 
 5. Городецкий Д.А., Юсипенко С.В., Батрак Л.Г., Лазарев А.А., Рас-
сказов А.А. МОНОМАХ-САПР 2013: Учебное пособие. Примеры расчета и 
проектирования. – К.: Электронное издание, 2013. – 368 с. [Режим доступу: 
https://www.liraland.ua/books/11/1410/] 
 6. ЭСПРИ. Электронный СПРавочник Инженера. Руководство пользо-
вателя: Учебное пособие. – Киев, 2017. – 233 с. [Режим доступу: 
https://www.liraland.ua/files/espri/] 
 

12.2. Додаткова 
 

 1. Барабаш М.С., Гензерский Ю.В., Марченко Д.В., Титок В.П. ЛИ-
РА 9.2. Примеры расчёта и проектирования: Учеб. пособие. – К.: Изд-во 
«Факт», 2005. – 106 с. [Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/23318/] 
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 2. Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С., Гензерский 
Ю.В. Компьютерные технологии проектирования железобетонных констру-
кций. Курсовое проектирование: Учеб. пособие. – К.: Книжное изд-во НАУ, 
2006. – 804 с. [Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/56246/] 
 3. Гарнаев А.Ю. Самоучитель по VBA. – 2-е изд. – СПб.: BHV-
Петербург, 2004. – 540 с. [Режим доступу: 
https://www.twirpx.com/file/1523043/] 
 4. Гензерский Ю.В., Куценко А.Н., Марченко Д.В., Титок В.П. ЛИ-
РА 9.4. Примеры расчёта и проектирования. Приложение к учебному посо-
бию ЛИРА 9.2. – К.: Изд-во НИИАСС, 2006. – 124 с. [Режим доступу: 
http://www.twirpx.com/file/90811/] 
 5. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструк-
ций: Монография. – К.: Изд-во «Факт», 2005. – 344 с. [Режим доступу: 
http://www.twirpx.com/file/142770/] 
 6. Городецкий А.С., Батрак Л.Г., Городецкий Д.А., Лазнюк М.В., 
Юсипенко С.В. Расчёт и проектирование конструкций высотных зданий из 
монолитного железобетона (проблемы, опыт, возможные решения и реко-
мендации, компьютерные модели, информационные технологии): Моно-
графия. – К.: Изд-во «Факт», 2004. – 106 с. [Режим доступу: 
http://www.twirpx.com/file/46127/] 
 7. Зенкевич О. Конечние елементы и аппроксимации: Пер. с англ. – М.: 
Мир, 1986. – 318с. [бібліотека НУВГП; шифр 518;З-56] 
 8. Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – СПб: BHV-Петербург, 
2010. – 336 с. [Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1681403/] 
 9. Камминг Стив. VBA для «чайников». – 3-е изд. – М.: Изд. дом «Ви-
льямс», 2001. – 448 с. [Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/8844/] 
 10. Клованич С.Ф., Мироненко И.Н. Метод конечных элементов в ме-
ханике железобетона: Монография. – Одесса: ОНМУ, 2007. – 110 с. [Режим 
доступу: http://www.twirpx.com/file/56354/] 
 11. Козлов А. Проектирование автодорожных мостов. Курс «Расчет 
мостов с использованием ПК “ЛИРА”». [Режим доступу: 
http://www.padm.pro/downloads/default.html] 
 12. Малясова Е.Н. Статический расчёт на ЭВМ балочного пролётного 
строения железобетонного автодорожного моста: Методические 
указания/Под. ред. Б.В.Соловьёва. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 
2010. – 56 с. 
 13. Михеев Р. VBA и программирование в MS Office для пользовате-
лей. – СПб: BHV-Петербург, 2006. – 384 с. [Режим доступу: 
http://docplayer.ru/26359480-Rostislav-miheev-sankt-peterburg-bhv-peterburg-
2006.html] 
 14. Соловьёв, Б.В., Лымарев А.В. Расчёт и проектирование пролётного 
строения балочного разрезного железобетонного моста: Учебное пособие. – 
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 82 с. [Режим доступу: 
http://docplayer.ru/53205997-Raschet-i-proektirovanie-proletnogo-stroeniya-
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balochnogo-razreznogo-zhelezobetonnogo-mosta.html] 
 15. Юсипенко С.В., Батрак Л.Г., Городецкий Д.А., Лазарев А.А., 
Лазнюк М.В., Рассказов А.А. МОНОМАХ 4.2. Примеры расчёта и проек-
тирования: Учеб. пособие. – К.: Изд-во «Факт», 2007. – 292 с. [Режим до-
ступу: http://www.twirpx.com/file/444202/] 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

 До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
 1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua/ 
 2. Информаційно-довідкова система (ІДС) “Зодчий” / [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://dbn.com.ua/ 
 3. Інформаційно-правова та комунікаційна платформа “ЛІГА:ЗАКОН” / 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/ua/ 
 4. Бібліотеки: 
 – Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/; 
 – наукова бібліотека НУВГП – 33000, м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75 / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php); 
 – цифровий репозитарій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/; 
 – методичний кабінет кафедри автомобільних доріг, основ і фундамен-
тів (НУВГП, 6-ий навч. корпус, ауд. 657).  
 
 
Програму склав: 
канд. техн. наук,  
доцент кафедри АДОіФ     Крусь Ю.О. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


