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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВАМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДАМИ РОЗРАХУНКУ ПРОСТОРОВИХ 

СПОРУД І ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В ІНЖЕНЕРНІЙ 

ПРАКТИЦІ. 
 

Наприклад: Вміння визначати переміщення та зусилля в пологих оболонках, 

куполах, складках, просторових фермах 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Вища математика, Інформатика, 

Теоретична механіка, Чисельні методи рішення інженерних задач, Опір матеріалів, 

Теорія пружності, Будівельна механіка (базовий курс, спецкурс). 
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Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 

– класифікацію існуючих просторових споруд; 

– основні гіпотези, що використовуються при розрахунках просторових 

споруд; 

– особливості основних методів розрахунку просторових споруд, у т.ч.: 

оболонок, куполів, складок, просторових ферм, тунелів; 

володіти: 

– теоріями розрахунку просторових споруд; 

– методами розрахунку і оцінкою напружено-деформованого стану в 

конструкціях просторових споруд, у т.ч.: оболонок, складок та 

просторових ферм з урахуванням наданих конструкційних і геометричних 

параметрів; 

– навичками практичного використання методів розрахунку просторових 

споруд, проектних розв'язків, вибору раціонального методу розрахунку 

відповідно до розглянутого виду просторової споруди; 

вміти: 

– находити  самостійно необхідну наукову і технічну літературу по 

статичному розрахунку просторових споруд, у т.ч.: тонких оболонок, 

куполів, складок, просторових ферм; 

– будувати фізичну та математичну модель просторової споруди; 

– формувати розрахункову схему просторової споруди в сучасних 

програмних комплексах 

– задавати граничні умови розрахункової схеми просторової споруди; 

– розбиратися в результатах комп'ютерного розрахунку просторових споруд, 

спираючись на знання параметрів внутрішніх силових факторів;  
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1.1 Види просторових споруд. Приклади 

побудованих просторових споруд з 

особливостями технології  їх зведення, у т.ч.: 

оболонок, куполів, складок, просторових 

мостових ферм, тунелів.  

2 2  10 

1.2 Види оболонок, особливості їхньої роботи. 

Основні гіпотези. Застосування диференціальної 

геометрії. Внутрішні зусилля. Загальні рівняння 

теорії оболонок 

4 2  10 



1.3 Безмоментна, моментна та напівмоментна теорії 

розрахунку оболонок 
2 2  10 

1.4 Положисті оболонки. Оболонки обертання. 

Сферичні, конічні та циліндричні оболонки. 

Купола. Складки. Основні гіпотези та 

особливості визначення напружено-

деформованого стану  

2 2  10 

1.5 Просторові ферми. Особливості розрахунку. 4 2  10 

1.6 Тунелі. Особливості розрахунку. 4 2  10 

1.7 Підпірні стінки. Особливості розрахунку. 2 2  10 

1.8 Розрахунок просторових споруд з застосуванням 

сучасних програмних комплексів. 
4 4  10 

 Всього 24 16  80 

Лабораторні заняття – навчальним планом не передбачені. 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Теорія та методи розрахунку просторових споруд» 

складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Виконання розрахунково-графічної роботи 1 25 45 

Захист розрахунково-графічної роботи 1 15 25 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 20 30 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи. 

Робота складається з двох задач:  
 

Задача 1. Розрахунок пологої оболонки додатної Гаусової кривизни. 

Склад завдання. Надається полога оболонка з геометричними параметрами, 

умовами обпирання по контуру та заданим навантаженням. 

Студенту потрібно визначити: скласти розрахункову схему з застосуванням  

існуючого програмного комплексу ЛІРА-САПР; завантажити розрахункову схему;  

отримати  переміщення основних вузлів конструкції, реакції в опорах; основні 

внутрішні зусилля в перетинах просторової споруди; побудувати епюри внутрішніх 

зусиль.  

 

Задача 2. Розрахунок просторової ферми. 

І. Склад завдання. Надається просторова ферма з геометричними й фізичними 

параметрами, умовами закріплення та заданим навантаженням.  



Студенту потрібно визначити: скласти розрахункову схему з застосуванням  

існуючого програмного комплексу ЛІРА-САПР; завантажити розрахункову схему;  

отримати  переміщення основних вузлів конструкції, реакції в опорах; основні 

внутрішні зусилля в перетинах просторової споруди; побудувати епюри внутрішніх 

зусиль.  

 

Робота виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає графічну 

частину (формат А-4). 

 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи    . 
 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести 

(до 20 тестових питань), наприклад: 

1. Які зусилля виникають в оболонках у загальному випадку? 

1) згинальні та крутні моменти;         

2) згинальні моменти та повздовжні сили;         

3) згинальні та крутні моменти, сили зсуву, поперечні та повздовжні сили. 

2. Яку систему координат застосовують в теорії оболонок? 

1) прямокутну та криволінійну;         

2) циліндричну та сферичну;         

3) всі вище названі. 

3. Які зусилля виникають в стрижнях просторових ферм? 

1) повздовжні;         

2) поперечні;         

3) згинальні моменти. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем. 
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