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Simulation зменшує час і витрати на розробку виробу, 

а також потребу в дорогих прототипах. 

Метою навчальної дисципліни «Статичний аналіз 

конструкцій в середовищі SolidWorks Simulation» є 

підготовка фахівців до використання системи знань із 

основ комп’ютерної графіки, теоретичної механіки, 

опору матеріалів, формування вмінь та навичок в 

користуванні графічним інтерфейсом середовища 

SolidWorks Simulation. 

Основною ціллю навчальної дисципліни 

«Статичний аналіз конструкцій в середовищі 

SolidWorks Simulation» є теоретична та практична 

підготовка здобувачів вищої освіти з питань 

використання сучасного програмного забезпечення 

та інформаційних технологій, використання систем 

SolidWorks для ведення проектно-конструкторських 

розрахунків. 
 Методи навчання. Практичні заняття проводяться 

в комп’ютерних класах, з використанням 

ліцензійного програмного забезпечення SolidWorks. 

Ключові слова: SolidWorks Simulation, 

моделювання, напруження, деформація. 

Посилання на розмі-

щення навчальної дис-

ципліни на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=648 

Компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному 

рівні. 

СК5. Здатність застосовувати комп’ютеризовані 

системи проектування та спеціалізоване прикладне 

програмне забезпечення для вирішення інженерних 

завдань в галузі машинобудування. 

СК11. Здатність володіти спеціальними технічними 

знаннями тазнання міжнародних та державних 

стандартів оформлення конструкторської 

документації (ISO, ДСТУ, ДСТУ ISO), графічними 

компетенціями, необхідними для майбутньої 

професійної діяльності конкурентоспроможного 

фахівця, якому притаманні висока мотивація до 

конструкторсько-проектної діяльності засобами 

сучасних САПР та моделювання (2D, 3D,4D). 

Результати навчання РН3. Знати і розуміти системи автоматичного 
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керування об'єктами та процесами галузевого 

машинобудування, мати навички їх практичного 

використання  

РН14. Розробляти деталі та вузли машин із 

застосуванням систем автоматизованого 

проектування. 

РН15. Розвинене просторове мислення, готовність до 

освоєння нових технологій у професійній діяльності; 

прагнення до постійного особистісного і 

професійного зростання в умовах інформатизації 

суспільства; вміння здійснювати економічну оцінку 

ефективності об’єкта, що проектується 

Структура навчальної 

дисципліни 
Змістовий модуль 1 

Моделювання в середовищі SolidWorks Simulation 

Тема 1. Ознайомлення з принципом роботи 

системи SolidWorks Simulation 

Запуск SolidWorks Simulation. Створення нової 

деталі. Налаштування  одиниць вимірювання. 

Активація SolidWorks Simulation. Налаштування 

параметрів SolidWorks Simulation. Вибір матеріалу. 

Способи закріплення моделі. Види навантаження 

деталі. Компоненти напружень. Види деформацій. 

Переміщення. ( практичні заняття – 2 год.,   

самостійна робота – 4 год.). 

Тема 2. Розтяг (стиск). Напруження, переміщення 

і деформації при розтягу і стиску 

Компоненти напружень які виникають при розтязі 

(стиску). Розтяг консольної балки. Створення 

геометричної моделі. Статичне структурне 

дослідження консолі. Прикладання зовнішнього 

навантаження. Перегляд переміщень і деформацій. ( 

практичні заняття – 2 год.,   самостійна робота – 4 

год.). 

Тема 3.Поперечний згин. Напруження. 

Переміщення Деформації 

Компоненти напружень які виникають при 

поперечному згині. Анімація досліду. Створення 

виду у розрізі. Графіки напружень. Переміщення і їх 

графіки. Деформації. ( практичні заняття – 2 год.,   

самостійна робота – 4 год.) 

Тема 4. Дослідження напружено-деформованого 

стану монтажної скоби 

Напружено-деформований стан деталі. Створення 
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деталі ( ескіз траєкторії, додаткова площина, ескіз 

профіля скоби, тверде тіло, вухо, віддзеркалення 

тіла). Створення датчиків у визначених точках А і В. 

. Статичне структурне дослідження деталі. Створення 

сітки. Закріплення моделі. Навантаження деталі. 

Запуск досліду. Напруження, переміщення, 

деформації в визначених точках А і В.   (практичні 

заняття – 4 год., самостійна робота – 8 год.). 

Тема 5. Коефіцієнт Пуассона. Модуль пружності 

першого роду (модуль Юнга). Модуль пружності 

другого роду (модуль зсуву) 

Коефіцієнт Пуассона. Створення деталі куб. 

Створення статичного дослідження. Закріплення 

моделі й її навантаження. Перегляд деформацій і 

розрахунок коефіцієнта Пуассона. Модуль Юнга. 

Провести дослід на кубі для різних навантажень і 

визначити модуль Юнга. Модуль зсуву. Закріпити 4 

грані куба. Провести дослід на кубі при різних 

зміщеннях і визначити модуль зсуву. ( практичні 

заняття – 2 год.,   самостійна робота – 4 год.). 

Тема 6. Коефіцієнт концентрації напружень. 

Принцип Сен-Венана 

Концентрація напружень. Створення моделі 

пластини. Статичне структурне дослідження деталі. 

Навантаження та налаштування пластини. Створення 

сітки та проведення досліду. Зміна величини радіуса 

заокруглення і повторне проведення досліду. 

Принцип Сен-Венана. Зміна закріплення деталі. 

Зміна дії навантаження на модель. Зміна радіусів 

заокруглень в пластині. ( практичні заняття – 2 год.,   

самостійна робота – 4 год.). 

Тема 7. Вплив температури. Робота. Енергія 

деформації. Концентрація енергії деформації 

Вплив зміни температури на деформацію тіла. 

Для куба (коефіцієнт Пуассона) провести дослід на 

температурні ефекти при підвищенні та зниженні 

температури. Робота. Енергія деформації. 

Концентрація енергії деформації. Для куба (модуль 

Юнга) провести дослід при зміні величини сили. . 

Для куба (модуль зсуву) провести дослід при зміні 

величини зміщення граней куба. ( практичні заняття 

– 2 год.,   самостійна робота – 4 год.). 

Тема 8. Деформація кручення. Кручення валу. 

Кручення статично невизначеного валу 

Створення геометричної моделі валу. Створення 
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статичного структурного дослідження. Спосіб 

закріплення та навантаження валу. Проведення 

досліду на кручення. Кручення статично 

невизначеного валу. Створення геометричної моделі 

валу. Створення статичного структурного 

дослідження. Спосіб закріплення, прикладання 

навантаження, створення сітки та запуск дослідження 

валу. Отримання максимального напруження зсуву та 

кута повороту моделі. ( практичні заняття – 2 год.,   

самостійна робота – 4 год.). 

Тема 9. Деформація чистий згин. Деформація 

пружно-пластичний згин 

Відкрити документ консоль. Створення 

статичного структурного дослідження для чистого 

згину. Спосіб закріплення, навантаження та запуск 

дослідження моделі. Визначення напружень і 

деформацій згину. Радіус кривизни. Деформація 

пружно-пластичний згин. Створення статичного 

структурного дослідження для пружно-пластичного 

згину. Спосіб закріплення, прикладання 

навантаження та запуск дослідження моделі. 

Отримання напружень і залишкових напружень при 

пружно-пластичному згині. ( практичні заняття – 2 

год.,   самостійна робота – 4 год.). 

Тема 10. Розрахунок двотаврової балки при згині 

Створення геометричної моделі двотаврова балка. 

Створення статичного структурного дослідження для 

згину. Спосіб закріплення, навантаження та запуск 

дослідження моделі. Отримання результатів. ( 

практичні заняття – 2 год.,   самостійна робота – 4 

год.). 

Тема 11. Дотичні напруження при згині 

профільної труби. Центр зсуву 

Створення геометричної моделі профільної труби. 

Створення статичного структурного дослідження для 

зсуву. Спосіб закріплення, навантаження та запуск 

дослідження моделі. Визначення напружень зсуву на 

горизонтальній і вертикальній лініях роз’єму. Центр 

зсуву. Створення геометричної моделі - швелер. 

Створення статичного структурного дослідження. 

Визначення переміщень точок. До розрахункового 

центру зсуву прикласти силу.( практичні заняття – 2 

год.,   самостійна робота – 4 год.). 

Тема 12. Розрахунок фермових конструкцій. 

Повздовжній згин елементів ферми  
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Створення ескізу і конструктивних елементів 

ферми. Створення статичного структурного 

дослідження для ферми. Спосіб закріплення, 

навантаження та запуск дослідження моделі. 

Визначення напружень та переміщень. Створення 

геометричної моделі стержень ферми. Створення 

статичного структурного дослідження для стержня 

ферми. Спосіб закріплення, навантаження та запуск 

дослідження моделі. Визначаємо стійкість стержня. ( 

практичні заняття – 4 год.,   самостійна робота – 8 

год.). 

Тема 13. Моделювання тонкостінних оболонок. 

Резервуар. Кручення циліндра 

Створення геометричної моделі резервуару. 

Створення статичного структурного дослідження, 

система одиниць та вибір матеріалу. Спосіб 

закріплення, навантаження та запуск дослідження 

моделі. Напруження на поверхні резервуару. 

Кручення циліндра (стакана). Створення 

геометричної моделі стакана. Створення статичного 

структурного дослідження, система одиниць та вибір 

матеріалу. Спосіб закріплення, навантаження та 

запуск дослідження моделі. Напруження на поверхні 

циліндра. Дослідження втрати стійкості. ( практичні 

заняття – 2 год.,   самостійна робота – 4 год.) 

 

Практичні заняття 

№ 

з/п 
Теми 

К-сть годин 

денна форма 

1 2 3 

1 
Ознайомлення з принципом роботи 

системи SolidWorks Simulation 

2 

2 

Розтяг (стиск). Напруження, 

переміщення і деформації при 

розтягу і стиску 

2 

1 2 3 

3 
Поперечний згин. Напруження. 

Переміщення. Деформації 

2 

4 

Дослідження напружено-

деформованого стану монтажної 

скоби 

4 

5 

Коефіцієнт Пуассона. Модуль 

пружності першого роду (модуль 

Юнга). Модуль пружності другого 

роду (модуль зсуву) 

2 
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6 
Коефіцієнт концентрації напружень. 

Принцип Сен-Венана 

2 

7 

Вплив температури. Робота. Енергія 

деформації. Концентрація енергії 

деформації 

2 

8 

Деформація кручення. Кручення 

валу. Кручення статично 

невизначеного валу 

2 

9 

Деформація чистий згин. 

Деформація пружно-пластичний 

згин 

2 

10 
Розрахунок двотаврової балки при 

згині 

2 

11 
Дотичні напруження при згині 

профільної труби. Центр зсуву 

2 

12 
Розрахунок фермових конструкцій. 

Повздовжній згин елементів ферми 

4 

13 

Моделювання тонкостінних 

оболонок. Резервуар. Кручення 

циліндра 

2 

Усього 30 
 

Методи оцінювання 

та структура оцінки 

Методи оцінювання знань базуються на проведенні 

контролю роботи студентів та оцінюванні ступеня засво-

єння пройденого матеріалу. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під 

час практичних занять та на консультаціях. 

Шкала поточного оцінювання 
№ 

з/п 
Теми Бали 

1. 
Ознайомлення з принципом роботи системи 

SolidWorks Simulation 
4 

2. 
Розтяг (стиск). Напруження, переміщення 

і деформації при розтягу і стиску 

4 

3. 
Поперечний згин. Напруження. 

Переміщення. Деформації 

4 

4. 
Дослідження напружено-деформованого 

стану монтажної скоби 

8 

5. 

Коефіцієнт Пуассона. Модуль пружності 

першого роду (модуль Юнга). Модуль 

пружності другого роду (модуль зсуву) 

4 

6. 
Коефіцієнт концентрації напружень. 

Принцип Сен-Венана 

4 

7. 

Вплив температури. Робота. Енергія 

деформації. Концентрація енергії 

деформації 

4 

8. 
Деформація кручення. Кручення валу. 

Кручення статично невизначеного валу 

4 



10 

 

9. 
Деформація чистий згин. Деформація 

пружно-пластичний згин 

4 

10. Розрахунок двотаврової балки при згині 4 

11. 
Дотичні напруження при згині профільної 

труби. Центр зсуву 

4 

12. 
Розрахунок фермових конструкцій. 

Повздовжній згин елементів ферми 

8 

13. 
Моделювання тонкостінних оболонок. 

Резервуар. Кручення циліндра 

4 

Усього 60 

Ступінь засвоєння студентами пройденого матеріалу 

оцінюється шляхом тестування з використанням техніч-

них засобів. Модульний контроль знань студентів 

(модулі 1, 2) проводяться у Центрі незалежного 

оцінювання знань НУВГП. Знання за кожним модулем 

оцінюються у 20 б.  

У випадку отримання студентом 60, або більше балів, 

поточної складової оцінювання та модулів 1 і 2 він може 

отримати залік. Максимальна оцінка знань з навчальної 

дисципліни становить 100 балів.  

Структура оцінки модульних контролів знань (модулі 

1 і 2) за трьома рівнями (1 – достатній рівень складності, 

2 – вище достатнього рівня складності, 3 – високий 

рівень складності) показано в таблиці. 

Таблиця формування тестового завдання 

модульних контролів знань (модулі 1 і 2) 
Рівень 

склад-

ності 

Загальна кіль-

кість завдань 

у базі 

Кількість 

завдань в 

білеті 

Оцінка завдань 

(бали) 

За одне Загальна 

1 210 10 0,8 0-8 

2 60 4 2 0-8 

3 30 1 4 0-4 

Усього 300 15 ― 0-20 

 

Лінки на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

і  надають студентам можливість подавати апеляції: 

- Положення про навчально-науковий центр незалеж-

ного оцінювання Національного університету водного 

господарства та природокористування; 

- Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти; 

- Система оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти (семестровий поточний контроль) зі змі-
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нами та доповненнями. 

https://cutt.ly/TgJjR0c  

Поєднання навчання 

та досліджень 

Результати досліджень студентів за науковими 

індивідуальними темами висвітлюються в рефератах, 

курсових проектах і магістерських роботах, доповідях на 

науково-технічних конференціях, наукових публікаціях у 

«Студентському віснику» НУВГП (ISSN 2313-0431), а 

також обговорюються під час аудиторних занять. Ре-

зультати наукових досліджень викладачів висвітлюються 

в наукових звітах, статтях, дисертаціях, впроваджуються 

у навчальний процес (що фіксується у робочих програ-

мах та силабусах) і використовуються при проведенні 

лекційних та практичних занять. 

Інформаційні 

ресурси 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Основна 
1. Козяр М.М., Фещук Ю.В., Парфенюк О.В. 

Комп’ютерна графіка. SolidWorks : Навчальний посібник. 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 252 с. 

lib.nuwm.edu.ua  

2.  Стрілець В.М., Войтович Л.В., Стрілець О.Р. Технічна 

механіка. Навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2015. 363 с. 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2063/ 

Додаткова 

1.Методичні вказівки до лабораторної роботи № 10 зі 

спецкурсу «Моделювання технічних об’єктів засобами 

чотиривимірної графіки у SolidWorks» на тему 

«Чотиривимірне зображення спрощеної моделі 

редуктора» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальностями: 133 

«Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 

274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання / 

М.М. Козяр, О.В.  Парфенюк – Рівне: НУВГП, 2018. 

19с.Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13199 

2. Алямовський А.А. SolidWorks Simulation. Как решать 

практические задачи. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 448 с. 

Режим доступу: https://cutt.ly/QWbObAx  

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 

«Комп’ютерне конструювання і моделювання»/О.Л. 

Мельник, В.В. Отаманський, А.В. Соловйов – Житомир: 

ЖДТУ, 2018. 301 с. 

https://cutt.ly/TgJjR0c
http://ep3.nuwm.edu.ua/2063/
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13199
https://cutt.ly/QWbObAx
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Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП (33000 м. Рівне, вул. 

Олекси Новака, 75) / (Електронний ресурс). –  

Режим доступу: lib.nuwm.edu.ua 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського України / 

[Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuw.gov.ua/ 

3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, Майдан 

Короленка,/ [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

ПРАВИЛА  ТА  ВИМОГИ  (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та пере-

складання 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння 

теоретичного матеріалу здійснюється згідно з правилами 

ННЦНО https://cutt.ly/AgJkiXQ  

Одним із важливих елементів оцінки є своєчасне 

подання виконаного завдання. У реальному світі оцінки, 

які подаються навіть через кілька секунд після 

закінчення терміну, не приймаються. Відповідно до духу 

надання максимально реалістичного досвіду, та ж 

політика дотримується в аудиторії - пізно виконані за-

вдання не приймаються. 

Викладач може продовжити терміни виконання 

завдань, якщо у студента є пом’якшуючі обставини. Сту-

денти можуть звернутися до свого викладача в разі ви-

никнення особистих чи надзвичайних ситуацій. 

Правила академіч-

ної доброчесності 

Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають 

бути чесними у своїх стосунках, що поширюється на 

поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. 

Студентоцентризм має вирішальне значення для 

розуміння серйозності ставлення до академічної 

недоброчесності та неправомірної поведінки. Студенти 

повинні самостійно виконувати та подавати на 

оцінювання лише результати власних зусиль та 

оригінальної праці. У той час як студентам 

рекомендується працювати один з одним та обмі-

нюватися ідеями, то обмін текстом, кодом або чимось 

подібним для виконання окремих завдань є недопусти-

мим. Студенти, які порушують Кодекс честі універси-

тету, не отримають бали за ці завдання, а в разі грубих 

порушень, курс не буде їм зараховано і студенти будуть 

направлені на повторне вивчення. 

Ніколи не існує прийнятного приводу для плагіату чи 

обману. Академічна недоброчесність в університеті не-

припустима. 

В цілому студенти та викладачі повинні дотримуватись:  

http://www.nbuw.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
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 Положення про запобігання плагіату випускних 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі 

змінами та доповненнями 

 Кодекс честі студентів 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників НУВГП 

 Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в НУВГП:  

https://cutt.ly/5gJkhEi  

Вимоги до відвіду-

вання 

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність 

тощо) відпрацювати його можна при проведенні занять з 

іншою групою за тою ж темою або під час консультацій. 

Студент отримує індивідуальне завдання і виконує його у 

вільний від занять час в ауд.338 (лабораторія кафедри 

ТМ, ІГ та М). 

При карантині лекції, практичні проводяться за 

допомогою Google Meet за корпоративними профілями 

(використовуються мобільні телефони та ПК, а також 

мультимедійні засоби). 

Неформальна та ін-

формальна освіта 

Неформальна та інформальна освіта надається у відпо-

відності з Положенням про неформальну та інформальну 

освіту НУВГП, затвердженому Вченою радою НУВГП 

(Протокол №4 від 24 квітня 2020 р.). 

https://cutt.ly/bgJkcPq  

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформа-

ції про навчальну 

дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам буде за-

пропоновано відповісти на ряд питань щодо врахування в 

поточному курсі їх побажань. Після завершення курсу, 

для покращення якості викладання освітнього компо-

ненту і отримання зворотного зв’язку від здобувачів ви-

щої освіти, також буде запропоновано заповнити Google 

форму. 

Оновлення* Силабус може переглядатися та оновлюватися 

кожного навчального року. При цьому враховуються 

пропозиції стейкхолдерів, а також побажання студентів, 

висловлені під час занять та в процесі опитування 

(анкетування). 

Навчання осіб з ін-

валідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю прово-

диться за дотриманням вимог нормативних документів, 

розроблених в НУВГП:  https://cutt.ly/kgJkTmK 

При цьому враховуються прохання здобувачів вищої 

освіти з особливими потребами в організації навчання.  

 
 

 Лектор      Войтович Леонід Володимирович, 

https://cutt.ly/kgJkTmK
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к.т.н., старший викладач 


