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Мета та анотація освітнього компонента 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ САПР ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 

ВИКОРИСТАННЯ САПР В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ. 

Наприклад: Вміння  передавати архітектурну модель у розрахункові програми, 

виконувати розрахунок сформованої моделі, оцінювати точність та достовірність 

результатів розрахунків. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Вища математика, Будівельна 

механіка, Будівельні конструкції, Інформатика 

 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- про відповідальність за точність і достовірність розрахунків будівель і споруд; 

- призначення та можливості програм CAD і CAE; 

- основи методу скінченних елементів; 

- принципи побудови розрахункових моделей споруд. 



володіти: 

– методами створення розрахункових моделей будівель і споруд; 

– навичками використання сучасних програмних комплексів для комплексного 

розрахунку будівель і споруд; 

– методами оцінювання достовірності результатів розрахунків. 

вміти:  

– використовувати САПР для створення архітектурних креслень, передавати 

архітектурну модель у розрахункову програму; 

– виконувати завантаження геометричної моделі і формувати РСУ та РСН, 

виконувати розрахунок сформованої моделі; 

– оцінювати точність та достовірність результатів розрахунків; 

– самостійно, з використанням доступної літератури, розв’язувати задачі, які не 

ввійшли до даного курсу. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

1.1 Введення у САПР. Геометричне і параметричне 

моделювання 

2 2  4 

1.2 САЕ інженерні розрахунки 2 2  10 

1.3 Характеристики основних типів СЕ, які 

використовуються у програмних комплексах 

2 2  8 

1.4 Розрахункова модель споруди 4 2  10 

1.5 Моделювання, розрахунок і проектування будівель і 

споруд у ПК LIRA-SAPR 

4 2  14 

1.6 Нелінійні розрахунки у ПК LIRA-SAPR 2 2  16 

1.7 Моделювання і розрахунок конструкцій у ПК ANSYS 4 2  10 

1.8 Життєвий цикл об’єктів будівництва 4 2  8 

 Всього 24 16  80 

      

      

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання заліку за 

освітнім компонентом складає 60 балів та 100 балів відповідно і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 30 60 

Лабораторні роботи (виконання та захист)    

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
1 

30 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 



Розрахунково-графічна робота складається із двох задач, які виконуються у ПК 

ЛІРА-САПР: 

- Розрахунок металевої ферми; 

- Розрахунок залізобетонної рами. 

Для металевої ферми потрібно виконати статичний розрахунок і підібрати 

перерізи металевих стрижнів, а також розрахувати зварний вузол. 

Для залізобетонної рами потрібно виконати статичний розрахунок і підібрати 

армування стрижнів рами. 

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у 

вигляді пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [3]. 

 

Один раз за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести (50 тестових питань), наприклад 

1. САПР розшифровується як: 

а) система автоматизованого проектування 

б) система аналітичного проектування 

в) спеціальна аналітична програма 

2. Який з наведених нижче термінів відповідає технології автоматизованого проектування? 

а) CAD 

б) CAM 

в) CAE 

 

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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