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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Комп'ютерні технології в розрахунках 
каркасів будівель і споруд, їх елементів, фундаментів та основ» 
розроблена відповідно до ОНП за спеціальністю 192 – «Будівництво та 
цивільна інженерія» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня підготовки і охоплює всі змістові модулі з кількістю 
академічних годин, передбачених навчальним планом. Дисципліна 
вибіркова. 

Сучасні об'ємно-планувальні рішення будівель та споруд 
передбачають використання ефективних конструкцій та надійних  
конструктивних схем. Розрахунок таких схем простими наближеними 
методами у більшості випадків призводить до значних похибок та 
необґрунтованого використання матеріалів. У більшості інженерних 
ситуацій необхідно використання точних розрахункових схем із 
детальним просторовим аналізом роботи всієї конструктивної схеми 
будівлі або споруди. Такий аналіз можливий лише при використанні 
спеціально розробленого програмного забезпечення, з яким і 
пропонується детально ознайомити слухача. 

Навчальна дисципліна «Комп'ютерні технології в розрахунках 
каркасів будівель і споруд, їх елементів, фундаментів та основ» 
насамперед призначена для детального вивчення скінчено-елементних 
моделей просторових розрахункових схем будівель та споруд, вона є 
логічним продовженням фахових дисциплін для освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра, який повен опанувати повний цикл 
розрахунків сучасних будівель споруд та їх елементів. 

Предметом вивчення дисципліни є методи розрахунку елементів 
так конструкцій будівель і споруд, їх напружено-деформований стан, 
міцність жорсткість та тріщиностійкість, а також основи скінчено-

елементного моделювання як окремих елементів так і просторових 
каркасів.  

Анотація 

Робоча програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу та 
отримання практичних навичок з опанування основ скінчено-

елементного моделювання та розрахунку, як каркасів будівель та споруд 
так і їх елементів. 

В першій темі пропонується ознайомлення із можливостями 
сучасних САПР та BIM. Особлива увага приділяється розрахункових 
програмним комплексам, які виконують розрахунки конструкцій з 
допомогою методу скінчених елементів. Розглядаються типи скінчених 
елементів, особливості їх моделювання та їх характеристики. 

У другій темі пропонуються основи моделювання стрижневих, 
просторових, оболонкових та твердотільних конструктивних систем. 



Встановлюються види розрахункових схем та розглядається 
моделювання основних несучих елементів  плит, балок, стінок і т.д.  

Третя тема присвячена збору навантажень у залежності від 
прийнятої розрахункової схеми та безпосереднє моделювання 
розрахункових схем. Розглянуті особливості знаходження вітрових 
снігових та особливих навантажень. Приділена увага встановленню 
динамічних впливів та характеристик на спеціальні будівлі та споруди.  

Геометрична та фізична нелінійність розглядається у четвертій 
темі. Також розглянуті особливості скінчено-елементного моделювання 
фізично та геометрично нелінійних матеріалів. Детально розглядається 
розрахунок залізобетонних елементів та конструкцій на основі сучасних 
деформаційних моделей їх розрахунку з використанням нелінійних 
діаграм деформування матеріалів. 

Ключові слова: скінчено-елементні моделі, напружено-

деформований стан, системи автоматизованого проектування, BIM 

Annotation 

The work program envisages the study of theoretical material and 

practical skills in mastering the basics of finite element modeling and 

calculation, both of frames of buildings and structures and their elements. 

The first topic provides an introduction to the capabilities of modern 

CAD and BIM. Particular attention is paid to design software systems that 

perform calculations of structures using the finite element method. The types 

of finite elements, features of their modeling and their characteristics are 

considered. 

The second topic provides the basics of modeling rod, space, shell, and 

solid-state structural systems. Types of calculation schemes are established and 

modeling of the basic load-bearing elements of slabs, beams, walls, etc. is 

considered. 

The third topic is dedicated to the collection of loads depending on the 

accepted design scheme and the direct modeling of the design schemes. The 

features of finding wind and snow loads are considered. Attention is paid to 

establishing the dynamic effects and characteristics of special buildings and 

structures. 

Geometric and physical nonlinearity are discussed in the fourth topic. The 

features of finite element modeling of physically and geometrically nonlinear 

materials are also considered. Calculation of reinforced concrete elements and 

structures on the basis of modern deformation models of their calculation using 

nonlinear deformation diagrams of materials is considered in detail. 

Keywords: finite element models, stress-strain state, computer aided 

design, BIM 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість 

кредитів - 3 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 
будівництво» 

Спеціальність 

192 «Будівництво та 
цивільнаінженерія» 

Вибіркова 

Рік підготовки 

1 - й 1 - й 

Модулів - 1 Семестр 

Змістових 

модулів - 2 

2 - й 2 - й 

Загальна 

кількість 

годин - 90 

Лекції 
14 2 

 Практичні 
Тижневих 
годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної 
роботи – 6 

16 6 

Самостійна робота 

 

Рівень вищої освіти 

третій  (освітньо- 

науковий) 

60 82 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

  

Вид контролю 

залік залік 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної  
та індивідуальної роботи становить: 
                   для денної форми навчання – 50,0 % 

                   для заочної форми навчання – 12,5 %  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підготовка магістрів з поглибленим вивченням комп'ютерних 
технологій та сучасних систем автоматизованого проектування. Даний 
блок вивчення комп'ютерних технологій в присвячений темі: 
Комп'ютерні технології в розрахунках каркасів будівель і споруд, їх 
елементів, фундаментів та основ. 
Завдання: навчити студентів проведенню автоматизованих 
розрахунків каркасів будівель і споруд, їх елементів, фундаментів та 

основ. 
В результаті вивчення дисципліни кожен студент зобов’язаний: 
знати: 



- основні принципи роботи із сучасними програмними 
комплексами призначеними для аналізу та розрахунку будівель, споруд 
та їх елементів; 
вміти: 
- виконувати розрахунки каркасів будівель і споруд та їх 
елементів, фундаментів та основ. 
Завдання та тематика, а в окремих випадках і система автоматизованого 
проектування погоджується із студентами. Можливе вивчення зразу 
декількох САПР у залежності від початкового рівня підготовки 
студентів. 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 (ЗМ-1) 

 

ТЕМА 1 (Т-1). Основні відомості про сучасні розрахункові 
програмні комплекси.  
Поняття про САПР та BIM. Характеристика та стан розвитку сучасних 
інформаційних систем. Ознайомлення з можливостями сучасних САПР 
та BIM. 
ТЕМА 2 (Т-2). Основи моделювання каркасів будівель і споруд 
при розрахунку їх методом скінчених елементів. 
Види розрахункових схем. Створення плоских розрахункових схем. 
Створення просторових розрахункових схем. Моделювання плит 
перекриття фундаментних плит, балок стінок. Моделювання об'ємних 
елементів. 
 

Змістовий модуль 2 (ЗМ-2) 

 

ТЕМА 3 (Т-2). Збір навантажень на каркаси будівель та споруд, 
розрахунок їх елементів. 

Основні види навантажень та особливості їх ведення в САПР. 
Особливості знаходження вітрових снігових та особливих навантажень. 
Основи розрахунку основ та фундаментів будівель та споруд. 

Визначення динамічних характеристик. 
ТЕМА 4 (Т-2). Виконання нелінійних розрахунків елементів 
будівель і споруд. 
Геометрична нелінійність при моделюванні вантових та висячих 
покриттів. Фізична нелінійність при моделюванні каркасів із фізично 
нелінійних матеріалів. Розрахунок залізобетонних конструкцій та їх 
елементів сучасними нелінійними методами. 
 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
-го 

у тому числі усьо
-го 

у тому числі 
л п ін

д 

с.р
. 

л п інд
. 

с.р
. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ-1) 

ТЕМА 1. 
Основні 
відомості про 
сучасні 
розрахункові 
програмні 
комплекси 

24 4 4  16 26 2   24 

ТЕМА 2. 
Основи 
моделювання 
каркасів 
будівель і 
споруд при 
розрахунку їх 
методом 
скінчених 
елементів. 

18 2 4  14 18    18 

Змістовий модуль 2 (ЗМ-2) 

ТЕМА 3. Збір 
навантажень 
на каркаси 
будівель та 
споруд, 
розрахунок їх 
елементів. 

12 4 2  14 20  2  18 

ТЕМА 4. 
Виконання 
нелінійних 
розрахунків 
елементів 
будівель і 
споруд. 

20 4 6  16 26  4  22 

Всього годин 90 14 16  60 90 2 6  82 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

Теми 

з/п 
 

Назва тем занять 

Кількість годин 

Форминавчання 

денна заочна 

1 Створення простих схем та складних 
оболонок в програмному комплексі 
AutoCad та перенесення їх в 
розрахункові комплекси Розрахунок 
простих статично-невизначених схем в 
програмному комплексі Ліра 

2 - 

2 Розрахунок просторових решітчатих 
конструкцій в програмному комплексі 
Ліра 

2 - 

3 Розрахунок каркасів будівель в 
програмному комплексі Мономах 

4 - 

4 Розрахунок елементів будівель і 
споруд, а також їх основ та 
фундаментів 

2 2 

5 Основи конструювання візлів елементів 
будівель і споруд 

6 4 

 Всього 16 6 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

 Для аспірантів денної форми навчання години для самостійної 
роботи визначені із розрахунку витрат часу на опанування лекційного 
матеріалу та підготовки до практичних занять (0,5 години на 1 годину 
аудиторного заняття) та підготовки до контрольних заходів (всього 44 
години). 
 Для студентів заочної та дистанційної форм навчання 
самостійна робота включає теоретичне вивчення програмного 
матеріалу, підготовку до практичних занять та підготовку до складання 
заліку (всього 82 години) 
 

6.1 Самостійних занять 

Теми 

з/п 
 

Назва тем занять 

Кількість годин 

Форми навчання 

денна заочна 

1. Створення простих схем та складних 
оболонок в програмному комплексі 
AutoCad та перенесення їх в 
розрахункові комплекси. 

5 12 



2. Розрахунок простих статично-

невизначених схем в програмному 
комплексі Ліра 

5 12 

3. Розрахунок просторових решітчастих 
конструкцій в програмному комплексі 
Ліра 

5 12 

4. Розрахунок каркасів будівель в 
програмному комплексі Мономах 

5 12 

5. Розрахунок елементів будівель і споруд, 
а також їх основ та фундаментів 

5 12 

6. Основи конструювання візлів елементів 
будівель і споруд 

2 10,5 

Всього годин 27 27 

 

 

7. Методи навчання 

 

Основний теоретичний матеріал дисципліни викладається на лекціях з 
наведенням прикладів реального технічного стану різноманітних 
будівель і споруд. В якості наочності використовуються мультимедійні 
засоби навчання, а також плакати і слайди. На практичних заняттях 
вирішуються конкретні питання розрахунку конструкцій будівель і 
споруд. Зміст самостійного навчання полягає в підготовці до кожної 
лекції і практичного заняття та до контрольних заходів. 
 

8. Методи контролю 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: 
- проведення модульних контрольних робіт після вивчення кожного 
змістового модуля за білетами або тестами; 
- усне опитування під час проведення практичних занять; 
- захист індивідуального завдання або контрольної роботи (для 
студентів заочної форми навчання). 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

ЗМ-1 ЗМ-2 Всього 

Т-1 Т-2 МК1 Т-2 Т-4 МК2  

100 15 15 20 15 15 20 

ЗМ-1– змістовий модуль 

Т-1 – Т-4 – теми змістового модуля 



 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Кочкарьов Д.В Інформаційні системи та математичні методи в 
наукових дослідженнях. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 
2010. – 74 с 
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rights reserved. (документація по 3DS Max 8 англійською 
мовою, електронна форма). 
 

Допоміжна 

1. Барчаров Билл. Внутренний мир AutoCAD 2000. –СПб:000 
«Dua Coft ЮП», 2002. – 688с. 

2. Харриттон. AutoCAD 2002 для конструкторов. Исскуство 
проектирования. – СПб:000 «Dua Coft ЮП», 2002. – 944с. 

3. Погорелов В.И. AutoCAD: трехмерное моделирование и 
дизайн. –СПб: БХВ – Петербург, 2003.- 288с. 

4. Погорелов В.И. AutoCAD: трехмерное моделирование и 
дизайн. –СПб: БХВ – Петербург, 2003.- 288с. 

5. Титов С. ArchiCad 6.5. – М.1998.-107 с. 
6. Справочное пособие  разработчиков  проектно 

вычислительного комплекса SCAD. 
 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75)         
/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

2. Електронний репозиторій НУВГП Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua 

3. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна бібліотека. 
4. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека.  
5. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека  

ім. В.І. Вернадського. 
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