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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології 
в розрахунках мостових конструкцій» 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. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування 
теоретичних знань та практичних навичок роботи з сучасними 
системами математичного оброблення інформації та автоматизованого 
розрахунку конструкцій з використанням програмних комплексів. Це 
дасть змогу майбутнім фахівцям приймати участь у проведенні 
наукових досліджень за своєю спеціальністю, успішно включатися в 
професійну діяльність і переводити наукові знання в площину 
практичного використання. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України 

 

Анотація 

Вивчення сучасних методів математичного оброблення інформації 
та автоматизованого розрахунку конструкцій з використанням 
програмних комплексів є однією з важливих частин у підготовці 
фахівців. Дисципліна „Сучасні комп’ютерні технології в розрахунках 
мостових конструкцій” надає знання про сучасні системи 
автоматизованого проектування; основні принципи побудови систем 
автоматизованого проектування; систему показників, які враховуються 
при оцінці проектних рішень в системах автоматизованого 
проектування, способи виводу графічних матеріалів і результатів 
розрахунків. При цьому використовуються знання отримані з інших 
фахових дисциплін і формується фахівець здатний впроваджувати 
новітні технології і технічні засоби.  

Ключові слова: метод скінченних елементів, програмний 
комплекс, проектування, моделювання 

 

Abstract 

The study of modern methods of mathematical processing of 

information and automated calculations of structures using software 
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complexes is one of the most important parts in the training of engineering 

specialists. The discipline “Modern computer technology in calculations of 

bridge structures” provides knowledge about the modern computer-aided 

design systems, basic principles of construction of automated design 

systems, a system of indicators that are taken into account when evaluating 

design decisions in automated design systems, methods of outputting graphic 

materials and results of calculations. Using the knowledge obtained from 

other professional disciplines forms a specialist who is able to implement the 

latest technologies and technical means.  

Key words: finite element method, software complex, design, 

modeling. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізації, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 
будівництво» Вибіркова 

 Спеціальність 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Змістових  
модулів – 3 

Семестр 

3-й 3-й 

ІНДЗ – 
Лекції 

14 год. 2 год. 

Загальна кількість 
годин – 90 

Практичні 
16 год 6 год 

Лабораторні 
– – 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самост. роботи 
студента – 6 

 

Рівень вищої освіти 

третій (освітньо- 

науковий)) 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 
Індивідуальні завдання 

– – 

Вид контролю 

Залік Залік 
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Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і  
                   індивідуальної роботи становить: 

-  для денної форми навчання – 50,0 % 

- для заочної форми навчання – 9,75 %  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підготовка фахівців до самостійного вирішення професійних 
чисельно розв’язуємих задач в галузі проектування, будівництва та 
експлуатації мостових конструкцій, практичного використання методів 

комп’ютерного моделювання на ЕОМ. 
 

Завдання:  
1) Освоїти основні теоретичні положення навчальної дисципліни 
«Сучасні комп’ютерні технології в розрахунках мостових 
конструкцій», розрахункові формули та області їх застосуванні, 
наукову і технічну термінологію. 
2) Навчитись застосовувати сучасні методи розв’язання задач теорії 
пружності та оцінювати напружений і деформований стан стержневих 
конструкцій, балок-стінок і пластин при статичній дії зовнішніх 
простих і складних навантажень. 
3) Розвинути вміння самостійно працювати над вивченням складних 
питань курсу за рекомендованою літературою. 
4) Дістати певний досвід щодо використання комп’ютерних технологій 
в інженерних розрахунках. 
5) Усвідомити відповідальність за точність і достовірність проектних 
розрахунків елементів мостових конструкцій, оскільки з цим пов’язана 
безпека людей, які їх експлуатують. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
 сучасні системи автоматизованого проектування;  
 основні принципи побудови систем автоматизованого 
проектування;  
 систему показників, які враховуються при оцінці проектних рішень 
в системах автоматизованого проектування, способи виводу графічних 
матеріалів і результатів розрахунків;  
 основні принципи та правила формування алгоритмів для їх 
наступної реалізації на комп’ютері;  
 математичні основи алгоритмізації складних процесів розрахунку 
будівельних конструкцій. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

 провести постановку інженерної задачі та утворення математичної 
моделі;  
 самостійно здійснити вибір математичних методів рішення 
практичних задач будівництва;  
 конструювати та виконувати розрахунок будівельних конструкцій з 
використанням сучасних систем автоматизованого проектування. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Метод скінченних елементів. 
Тема 1. Розрахунок стержневих систем методом скінченних 

елементів. 

Дискретна модель розрахункової схеми стержневої системи. 
Кінцеві характеристики стержневих скінченних елементів. 
Матриця перетворення. Побудова матриці жорсткості стержня 
в локальній системі координат. Матриці жорсткості 
стержневих елементів у локальній системі координат. Матриці 
жорсткості стержня в глобальній системі координат. Вузлові 
характеристики скінченно-елементної моделі. Матриця 
жорсткості скінченно-елементної моделі. Визначення зусиль у 
стержнях. Приклад розрахунку рами за методом скінченних 
елементів. Особливості розрахунку просторових стержневих 
систем. Матриця жорсткості просторового стержня. 

Тема 2. Метод скінченних елементів для двовимірних систем. 

Розв’язувальні рівняння. Статико-кінематичний аналіз. 
Прямокутний елемент плоскої задачі. Прямокутний елемент 
плити, що згинається. Трикутний плоский елемент оболонки.  
Ізопараметричні скінченні елементи і чисельне інтегрування. 
Бібліотека скінченних елементів. Розбивка на скінченні 
елементи. Формування і розв’язання канонічних рівнянь.  
Моделювання спряжень елементів різного типу. 
Використання жорстких уставок. Об'єднання переміщень.  
Перевірка практичної збіжності. 
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Змістовий модуль 2. Програмний комплекс SCAD, як типовий 
інструмент комп’ютерного розрахунку. 

Тема 3. Загальні характеристики SCAD. 

Теоретичні основи. Структура обчислювального комплексу 
Structure CAD. Библіотека скінчених элементів SCAD. 

Сервісні функції. Налаштування програми. Імпорт і експорт 
даних SCAD. 

Тема 4. Формування розрахункової схеми в SCAD.  

Операції з вузлами і елементами. Задання характеристик 
вузлів і елементів. Задання схем навантажень. Комбінації 
навантажень. Розрахункові сполучення навантажень. 
Керування відображенням розрахункової схеми. Препроцесор. 

Тема 5. Керування розрахунком в SCAD.  

Графічний аналіз напружено-деформованого стану. 
Документування вихідних даних і результатів розрахунку. 
Монтаж. Варіації моделей. 

Змістовий модуль 3. Інженерний аналіз в ANSYS 

WORKBENCH. 

Тема 6. Основи роботи в ANSYS WORKBENCH 

Графічний інтерфейс Ansys Workbench. Математична 
постановка задачі. Геометричне моделювання. 
Керування матеріалами та їх властивостями. Генерація 
скінченно-елементної сітки. 

Тема 7. Постановка і вирішення задач в ANSYS 

WORKBENCH 

Задання граничних умов. Задання зовнішніх 
навантажень. Налаштування розрахунку. Запуск на 
розрахунок. Аналіз результатів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 
змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

ог
о 

у тому числі  у тому числі 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

в.
 р

об
. 

С
ам

. р
об

от
а 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

в.
 р

об
. 

С
ам

. р
об

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Метод скінченних елементів. 
Тема 1. 
Розрахунок 
стержневих 
систем 
методом 
скінченних 
елементів 

10 2 - - - 8 11 1 - - - 10 

Тема 2. 
Метод 
скінченних 
елементів для 
двовимірних 
систем 

10 2 - - - 8 11 1 - - - 10 

Разом за 
змістовим 
модулем 1. 

20 4 - - 

- 

16 22 2 - - - 20 

Змістовий модуль 2. Програмний комплекс SCAD, як типовий інструмент 
комп’ютерного розрахунку 

Тема 3. 
Загальні 
характеристик
и SCAD 

12 2 2 - - 8 14 - 2 - - 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 4. 
Формування 
розрахункової 
схеми в SCAD 

14 2 4 - - 8 14 - 2 - - 12 

Тема 5. 
Керування 
розрахунком в 
SCAD 

14 2 4 - - 8 14 - 2 - - 12 

Разом за 
змістовим 
модулем 2. 

40 6 10 - 

- 

24 42 - 6 -  36 

Змістовий модуль 3. Інженерний аналіз в ANSYS WORKBENCH 

Тема 6. 
Основи роботи 
в ANSYS 
WORKBENCH 

14 2 2 - - 10 12 - - - - 12 

Тема 7. 
Постановка і 
вирішення 
задач в 
ANSYS 

WORKBENCH 

16 2 4 - - 10 14 - - - - 14 

Разом за 
змістовим 
модулем 3. 

30 4 6 - - 20 26 - - - - 26 

Усього годин 90 14 16 - - 60 90 2 6 - - 82 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Форма навчання 

денна заочна 

1 2 3 4 

1 Знайомство з інтерфейсом SCAD.  2 2 

2 
Армування перерізів залізобетонних 
конструкцій в SCAD 

2 2 
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1 2 3 4 

3 
Підбір перерізів металевих конструкцій в 
SCAD 

2 2 

4 Розрахунки на динамічні впливи в SCAD 2 - 

5 Аналіз стійкості стержневих систем в SCAD 2 - 

6 
Знайомство з інтерфейсом ANSYS 

WORKBENCH. 
2 - 

7 
Розрахунок металевої балки в ANSYS 

WORKBENCH 
2 - 

8 
Розрахунок залізобетонної балки в ANSYS 

WORKBENCH 
2 - 

Разом 16 6 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи: 
 підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять; 
 підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 
  

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Форма навчання 

денна заочна 

1 2 3 4 

1 
Розрахунок стержневих систем методом 
скінченних елементів 

8 10 

2 
Метод скінченних елементів для 
двовимірних систем 

8 10 

3 Загальні характеристики SCAD 8 12 

4 Формування розрахункової схеми в SCAD 8 12 

5 Керування розрахунком в SCAD 8 12 

6 Основи роботи в ANSYS WORKBENCH 10 12 

7 
Постановка і вирішення задач в ANSYS 
WORKBENCH 

10 14 

Разом 60 82 

 

7. Методи навчання 

Основний теоретичний матеріал дисципліни викладається на 
лекціях з наведенням прикладів реального виконання науково-
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дослідних робіт. Лекції проводяться з використанням технічних засобів 
навчання і супроводжуються демонстрацією за допомогою 
відеопроектора лекційного матеріалу. 

Практичні заняття проводяться в комп’ютерному класі з 

використанням роздаткового матеріалу, методичних вказівок. Всі 
задачі можуть бути розв’язані з використанням обчислювальних 
програм для ПК «SCAD», «ANSYS WORKBENCH». 

Студент під час самостійної роботи має можливість увійти в 
Інтернет з метою поглибленого вивчення матеріалу, викладеного в 
конспекті за темами курсу. 

 

8. Методи контролю 

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 
освіти здійснюється за 100-бальною шкалою, яка розподіляється на дві 
складові: 

1) 60 балів – поточна складова оцінювання; 
2) 40 балів – модульна складова оцінювання. 
Поточний семестровий контроль здійснюється шляхом оцінки 

виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях. 
Модульна складова результатів навчання організована шляхом 

складання двох модульних контролів знань студентів через Навчально-

науковий центр незалежного оцінювання (ННЦНО). 

 

9. Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття Бали 

1 2 

1. Поточна складова оцінювання 

1.1. Практичне занятт №1 - 

1.2. Практичне занятт №2 10 

1.3. Практичне занятт №3 10 

1.4. Практичне занятт №4 10 

1.5. Практичне занятт №5 10 

1.6. Практичне занятт №6 - 

1.7. Практичне занятт №5 10 

1.8. Практичне занятт №6 10 

Всього поточна складова оцінювання: 60 
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1 2 

2. Модульна складова оцінювання 

2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього модульна складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 

Модульна складова оцінювання 

МК1 

20 балів 

МК2 

20 балів 

∑ балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

4 4 4 4 4 10 10 40 

МК-1, МК-2 – модульний контроль; 
Т1…Т7 – теми модульних контролів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

 

зараховано 

82 – 89 
добре  

74 – 81 

64 – 73 
задовільно  

60 – 63 

35 – 59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0 – 34 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивчення 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивчення дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

Комплекс методичного забезпечення навчального процесу 
містить такі матеріали:  

10.1. SCAD Help [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://scadhelp.com/. 
10.2. ANSYS Help [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ansyshelp.ansys.com/. 
10.3. Для проведення поточного контролю розроблені індивідуальні 
практичні завдання. 
10.4. Для проведення модульного контролю розроблені тести. 

10.5. Для активізації аудиторних занять використовується комплект 
презентацій для мультимедійного проектора. 

 

11. Рекомендована література 

Базова та допоміжна 

1. Дорошук Г. П., Трач В. М. Будівельна механіка з елементами 
комп’ютерних технологій: Підручник. - Рівне НУВГП, 2005. - 566 с. 
2. Дорошук Г. П., Трач В. М. Будівельна механіка. Приклади, задачі та 
комп’ютерні розрахунки/ Навч. посібник. - Рівне НУВГП, 2008. - 472 с. 
3. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. 
Комп’ютерні технології і моделювання: підручник. – К.: ПАТ 
“ВІПОЛ”, 2013. – 896 с. 
4. Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С., Гензерский Ю.В. 
Компьютерные технологии проектирования железобетонных 
конструкций. – Учебное пособие. – К.: Книжное издательство НАУ, 
2006. – 808с. 
5. Городецкий А.С., Шмуклер В.С., Бондарев А.В. Информационные 
технологии расчета и проектирования строительных конструкций. 
Учебное пособие. – Харьков: НТУ ХПИ, 2003. – 889 с 

6. А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров Компьютерные модели конструкций 
(Издание второе дополненное) Киев: издательство "Факт", 2007. - 394 

с. 
7. С.Ф. Клованич Д.И. Безушко. Метод конечных элементов в 
нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкций 
/ Одесса: Издательство ОНМУ, 2009.-89с 

 

https://scadhelp.com/
https://ansyshelp.ansys.com/
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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. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://libr.rv.ua/ 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/ 

5. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua 

6. БУДСТАНДАРТ Online – нормативні документи будівельної галузі 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://online.budstandart.com/ 

7. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

8. AutoCAD User's Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://help.autodesk.com/view/ACD/2019/ENU/ 

9. ANSYS Help [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ansyshelp.ansys.com/. 
 
 
 
Розробники:  д.т.н. професор В.М. Трач, к.т.н. Хоружий М.М.  

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://libr.rv.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
http://online.budstandart.com/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://help.autodesk.com/view/ACD/2019/ENU/
https://ansyshelp.ansys.com/

