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1. Мета дисципліни 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з методами розрахунку на міцність та 

варіаційними методами визначення кінематичних характеристик пружних систем, теорією 
стійкості стиснутих стержнів, основами технічної теорії удару та методами розв’язання 
відповідних задач за допомогою спеціалізованих комп’ютерних пакетів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
Для успішного опанування курсу «Комп'ютерний аналіз міцності конструкцій» студент 

повинен: 
1. Знати основні поняття, факти та теореми курсів «Теоретична механіка»,  

«Математичний аналіз» та «Диференціальні рівняння». 
2. Вміти активно використовувати та творчо застосовувати зазначені вище знання в 

процесі опрацювання матеріалу курсу «Комп'ютерний аналіз міцності конструкцій». 
3. Володіти елементарними навичками обчислення похідних та інтегралів (в тому числі і 

кратних), визначення реакцій в статично визначених системах, розв’язання лінійних 
диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Комп'ютерний аналіз міцності конструкцій»є складовою освітньої 

програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 Математика та 
статистика зі спеціальності 111Математикаосвітньої програми «Комп’ютерна механіка». 

Дана дисципліна є обов’язковою. 
У дисципліні розглядаються основні інтегральні теореми для пружних систем, теорія 

стійкості поздовжньо стиснутих стрижнів, динамічні ефекти та технічна теорія удару. 
Студенти знайомляться зі спеціалізованими комп’ютерними пакетами, що дозволяють 
розв’язувати відповідні задачі. Кожний розділ супроводжується прикладами розв’язання 
задач за допомогою комп’ютерних пакетів. 

Викладається у 5 семестрі в обсязі 90 год. (3 кредитів ECTS1)зокрема: лекції – всього 
28год, лабораторні 14 год., самостійна робота – 46 год. У курсі передбачено 2змістових 
модулі та 2 модульніконтрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у математиці або 

у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й 
комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; набуття 
знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиці та 
механіці, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння 
компетентностями:  

1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1); 
2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2) 
3) Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-3) 
4) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6); 
5) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7) 
6) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8); 
7) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
8) Відшуковувати потрібну науково-технічну інформацію у науковій літературі, базах 

даних та інших джерелах інформації (РН-12); 

                                                
1 кредитівECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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9) Знати теоретичні основи і застосовувати методи математичного аналізу для дослідження 
функцій однієї та багатьох дійсних змінних (РН-13); 

10) Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, 
проявляти творчий підхід, ініціативу (ЗК-16); 

11) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 
свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-17); 

12) Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою 
спрощення їхнього аналізу й розв’язання (СК-1); 

13) Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для 
цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування 
інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі (СК -2); 

14) Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у 
математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у 
логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних 
викладок (СК -3); 

15) Здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти 
правдоподібні аргументи від формально бездоганних (СК -4); 

16) Здатність до кількісного мислення (СК-5); 
17) Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем 

(СК-6) 
18) Здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей (СК-

7); 
19) Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання 

обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів (СК-8); 
20) Здатність застосовувати спеціалізовані мови  програмування та пакети прикладних 

програм (СК-9); 
21) Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних 

розрахунків (СК-10); 
22) Здатність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики (СК-

11); 
23) Здатність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (СК-12); 
24) Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних (СК-13); 
25) Здатність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати 

дані, отримані на їх основі (СК-14); 
26) Здатність пояснювати математичними термінами результати, отримані під час 

розрахунків (СК-15). 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання (РН) 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

 
Код 

 
Результат навчання 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання та 
пороговий критерій 

оцінювання за необхідності 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 

РН 1.1 

Знати основні поняття та 
варіаційні принципи теорії 
статично визначених пружних 
систем (можливі зміщення, 
віртуальні сили, принцип 
можливих зміщень, теореми 
Беті, Максвела, Кастільяно, 
Лагранжа, метод інтегралів 
Мора) 

10% 

РН 1.2 

Знати основні поняття та 
варіаційні принципи теорії 
статично невизначених 
пружних систем (теорема 
Менабрео, загальні принципи 
розкриття статичної 
невизначеності, канонічні 
рівняння методу сил, рівняння 
трьох моментів) 

10% 

РН 1.3 

Знати поняття стійкості, 
формулу Ейлера, влив умов 
закріплення на стійкість, 
поняття про стійкість за 
межами пропорційності та 
поняття поздовжньо-
поперечного згину 

10% 

РН 1.4 

Знати технічну теорію удару 
та методи побудови рівнянь 
руху пружних систем зі 
скінченною кількістю ступенів 
вільності 

Лекція,  
лабораторне 

заняття,  
самостійна 

робота 

Активна робота на лекції, 
усні відповіді, виконання 

завдань, винесених на 
самостійну роботу, іспит 

10% 

РН 2.1 

Уміти проводити повний та 
спрощений розрахунок на 
міцність, знаходити зміщення 
та деформації в статично 
визначених стрижневих 
системах за допомогою 
енергетичних методів 

12% 

РН 2.2 

Уміти знаходити кінематичні 
та динамічні характеристики 
статично визначених та 
статично невизначених 
стрижневих систем за 
допомогою спеціалізованих 
комп’ютерних пакетів 

Лекція,  
лабораторне 

заняття,  
самостійна 

робота 
Модульна контрольна робота 

1 (60% правильних 
відповідей),активна робота 

на лекції,розв’язання задач на 
лабораторних заняттях, 
іспит, виконання завдань, 
винесених на самостійну 

роботу 
12% 
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(FrameWork, CalculiX) 

РН 2.3 

Уміти розкривати статичну 
невизначеність стрижневих 
систем за допомогою 
енергетичних методів, 
розкривати статичну 
невизначеність багато 
пролітних балок на основі 
системи рівняньтрьох 
моментів 

10% 

РН 2.4 

Уміти проводити проектний та 
повірочний розрахунок на 
стійкість поздовжньо 
стиснутих стрижнів 
аналітично та за допомогою 
спеціалізованих пакетів 

10% 

РН 2.5 

Уміти адекватно моделювати 
динамічні процеси в пружних 
системах, складати рівняння 
руху систем з дискретними 
степенями вільності 

Модульна контрольна робота 
2 (60% правильних 

відповідей),активна робота 
на лекції, розв’язання задач на 

лабораторних заняттях, 
іспит, виконання завдань, 
винесених на самостійну 

роботу 

10% 

РН 3.1 
Здатність грамотно будувати 
комунікацію, виходячи з мети 
і ситуації спілкування 

3% 

РН 3.2 Вироблення навиків 
командної роботи 

Лаборатоне 
заняття 

активна робота на 
практичних заняттях, усні 

відповіді 
3% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

Результати  навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 1

.4
 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 2

.3
 

РН
 2

.4
 

РН
 2

.5
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

(з опису освітньої програми)   
РН 3 – Знати принципи modusponens 
(правило виведення логічних 
висловлювань) та modustollens 
(доведення від супротивного) і 
використовувати умови, 
формулювання, висновки, доведення 
та наслідки математичних 
тверджень 

+ + + +        

РН 5 – Мати навички використання 
спеціалізованих програмних засобів 
комп’ютерної та прикладної 
математики і використовувати 
інтернет-ресурси 

+ + + + + + + + + + + 
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РН 6 – Знати методи математичного 
моделювання природничих та/або 
соціальних процесів 

+ + + + + + + + + + + 

РН 10 – Розв’язувати задачі 
придатними математичними 
методами, перевіряти умови 
виконання математичних тверджень, 
коректно переносити умови та 
твердження на нові класи об’єктів, 
знаходити й аналізувати 
відповідності між поставленою 
задачею й відомими моделями 

+ + + + + + + + + + + 

РН 11 – Розв’язувати конкретні 
математичні задачі, які 
сформульовано у формалізованому 
вигляді; здійснювати базові 
перетворення математичних 
моделей 

+ + + + + + + + + + + 

РН 12 – Відшуковувати потрібну 
науково-технічну інформацію у 
науковій літературі, базах даних та 
інших джерелах інформації 

+ + + + + + + + + + + 

РН 21 – Розв’язувати  типові задачі 
математичного аналізу, алгебри, 
диференціальних та інтегральних 
рівнянь, оптимізації за допомогою 
чисельних методів 

    + + + + +   

РН 22 – Знати теоретичні основи і 
застосовувати  методи теоретичної 
та прикладної механіки і механіки 
суцільних середовищ 

+ + + + + + + + +   

РН 26 – Бути наполегливим у 
досягненні мети під час вирішення 
проблеми з різних розділів 
комп’ютерної механіки 

+ + + + + + + + + + + 

РН 27 – Застосовувати програмні 
системи комп’ютерної механіки для 
моделювання і аналізу механічних 
систем та процесів 

    + + + + +   

РН-28 - Знати й вміти застосовувати 
основні методи розрахунків на 
міцність, стійкість і надійність 
механічних систем та елементів 
конструкцій 

    + + + + +   

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 
1. Активна робота на лекції, усні відповіді:PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, РН2.4, РН2.5, PH3.1, РН3.2 – 14 балів/7 балів; 
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2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5 
– 16 балів/10 бали;  
3.Модульна контрольна робота 1:PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 10 балів/6 балів; 
4.Модульна контрольна робота 2:РН1.3, РН1.4, PH2.3, PH2.4, PH2.5 – 10 балів/6 балів; 
5. Розв’язання задач на практичних заняттях:РН2.1, РН2.2, PH2.3, РН2.4, РН2.5, PH3.1, 
РН3.2 – 10 балів/6 балів; 
Разом має бути 60/35. 
 

- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, 
PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5 
- форма проведення і види завдань:письмова робота з усним обговоренням. 

 
7.2 Організація оцінювання. 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 

рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових – 24 балів, тобто, якщо оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального 
порогового рівня (24 балів), то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки; 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 
контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018): 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

Форма іспиту – письмово-усна. Екзаменаційний білет іспиту складається із 4 завдань, перші 
два з яких є теоретичними, два інших – задачі. Кожне завдання оцінюється від 0 до 8 балів. 
Додатково від 0 до 8 балів студент отримує за усне опитування. Всього за іспит можна отримати від 0 
до 40 балів. 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1: після 12 год. вичитаних лекцій і 6 год. проведених 
лабораторних занять. 

2. Модульна контрольна робота 2: після 24 год. вичитаних лекцій і 12 год. проведених 
лабораторних занять. 

 

7.2. Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

8. Структура навчальної дисципліни.  Тематичний план лекцій і практичних занять 
Кількість годин 

№ 
теми 

Назва  теми Лекції Лаборато
рні 

заняття 

Самост. 
робота 

Контр. 
модульн
а робота 

Інші 
форми 

контрол
ю 
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Змістовий модуль 1 

1 Розрахунок балок і рам на міцність 2 2 4   

2 Спеціалізовані комп’ютерні пакети FrameWork, 
CalculiX 2 2 6   

3 Принцип можливих зміщень, метод інтегралів 
Мора 4 2 4   

4 Теореми Беті, Максвела, Кастільяно, Менабреа 4  6   

5 Загальні принципи розкриття статичної 
невизначеності. Канонічна система методу сил 4  2   

Змістовий модуль 2 

6 Багатопролітні нерозрізні балки, рівняння трьох 
моментів 2 2 6   

6 Стійкість стиснутих стрижнів  6 3 6   

7 Поздовжньо-поперечний згин 2 1 4   

8 Технічна теорія удару та коливання пружних 
систем з кінченою кількістю ступенів вільності 2 2 8   

 ВСЬОГО 28 14 46   

 
Загальний обсяг: 90год., у тому числі: 
Лекцій – 28год. 
Лабораторних занять – 14год. 
Консультацій – 2год. 
Самостійної роботи  – 46 год. 

9. Рекомендовані джерела 

Основні: 
1. Беляев Н.М. Сборник задач по сопротивлениюматериалов. — М.: Госиздат, 1964. — 

352с. 
2. Кепич Т.Ю., Куценко О.Г. Методичні вказівки та завдання до курсу „Опір матеріалів”. 

— Навчальний посібник. — К.:Наукове видавництво ТВіМС,  2001. — 66с. 
3. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів. — К.: "Вища школа", 

2004. — 655с. 
4. Работнов Ю.Н. Сопротивлениематериалов. — М.: Госиздат, 1964. — 455с. 
5. BackgroundsFramework 2 and 3-dimensional[Електронний ресурс] —Режим доступу до 

ресурсу: https://www.gerritwolsink.nl 
6. A Free Software Three-Dimensional Structural Finite Element Program                                       

[Електроннийресурс]—Режимдоступудоресурсу: https://www.calculix.de 
 

Додаткові: 
1. Беляев Н.М. Сопротивлениематериалов —М: Наука, 1965. — 856с. 
2. Ильюшин А. А., Ленский В. С. Сопротивлениематериалов. — М.: Госиздат, 1959. — 

372с. 
3. Феодосьев В.И. Сопротивлениематериалов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. —590с. 
4. Каплун А. Б., Морозов Е. М., ОлферьеваМ. А. ANSYS в руках инженера. — М.: 

Едиториал УРСС, 2004 г. — 272 с.  
 


