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Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

будівництва та цивільної інженерії на основі математичного 

моделювання. 

Здатність реалізувати проєкти, що дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику для розв’язання значущих соціальних, 

наукових, культурних, етичних та інших проблем, пов’язаних 

з будівництвом та цивільною інженерією. 

Розуміння теоретичних засад, що лежать в основі методів 

досліджень будівництва та цивільної інженерії, методології 

проведення досліджень та обчислювальних експериментів. 

Вміння інтегрувати існуючі методики та методи досліджень в 

галузі будівництві та цивільної інженерії та адаптувати їх для 

розв’язання наукових завдань під час проведення 

дисертаційного дослідження. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Вища математика, фізика, основи проєктування та 

розрахунку транспортних споруд, основ та фундаментів, 

математичні методи моделювання. 

Основні теми дисципліни Лекції 

1 Аналітичний підхід до розв’язання задачі напружено-

деформованого стану системи «фундамент – основа» – 2 

год. 

1.1 Моделі ґрунтових основ, вживані в розрахунках 

аналітичними методами. 

1.2 Аналіз особливостей, переваг та недоліків моделей 

ґрунтових основ. 

2 Чисельний підхід до розв’язання задачі напружено-

деформованого стану системи «фундамент – основа» – 2 

год. 

2.1 Теоретичні засади найпоширеніших чисельних методів. 

2.2 Метод скінченних елементів в моделюванні ґрунтових 

основ. 

3 Новітні підходи до аналізу напружено-деформованого 

стану штучних споруд, основ та фундаментів – 2 год. 

3.1 Засади термодинамічного підходу. 

3.2 Теоретичні та практичні залежності енергетичного 

підходу. 

4 Закономірності поведінки глинистих ґрунтів як в’язко-

пружно-пластичного середовища – 2 год. 

4.1 Основні рівняння і моделі теорій пружності і 
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пластичності при розгляді глинистих ґрунтів. 

4.2 Принцип суперпозиції деформацій. Основи застосування 

енергетичного підходу до задач в’язко-пружно-пластичного 

середовища. 

5 Новітні чисельні технології розрахунку основ та 

фундаментів – 2 год. 

5.1 Концептуальні відмінності чисельних методів від 

аналітичних. 

5.2 Теоретичні побудови імітаційного моделювання основ та 

фундаментів. 

6 Розрахункові технології математичного моделювання 

методом скінченних елементів – 2 год. 

6.1 Основи побудови скінченно-елементних моделей. 

6.2 Основи коректного завдання модельних властивостей. 

7 Новітні технології розрахункового процесу та аналізу 

штучних споруд, основ та фундаментів – 2 год. 

7.1 Застосування процесу фільтрування. 

7.2 Розв’язувальні рівняння фільтрів. 

8 Відцентрове моделювання у визначенні стану міцності 

та стійкості штучних споруд, основ та фундаментів – 2 

год. 

8.1 Теоретичні основи відцентрового моделювання 

8.2 Практичні навички відцентрового моделювання. 

9 Новітні технології підсилення підземних споруд та 

основ – 2 год. 

9.1 Основи новоавстрійського методу спорудження гірничих 

тунелів. 

9.2 Застосування армування ґрунтів вертикальними 

жорсткими елементами при будівництві тунелів та 

метрополітенів. 

10 Новітні технології будівництва підземних споруд в 

різних інженерно-геологічних умовах – 2 год. 

10.1 Поточний метод спорудження станцій мілкого 

закладення. Наскрізна проходка. 

10.2 Особливості будівництва шахтних стовбурів. Метод 

кільцевої штольні. 

10.3 Нові засади короткоуповільненого та уповільненого 

підривання зарядів при БВР. 

11 Організація та порядок виробництва робіт на основі 

нових технологій будівництва – 2 год. 

11.1 Теоретичні основи побудови розгалужених сіткових 

моделей. 

11.2 Оперативне планування виробництва робіт. 

12 Нові технології підсилення та закріплення ґрунтів при 

реконструкції та ремонті фундаментів та споруд – 2 год. 

12.1 Способи хімічного закріплення ґрунтів для підсилення 

основ фундаментів, будівель та споруд. 

12.2 Концепція двосторонньої телеметрії для моніторингу 

штучних споруд. 

13 Струминна цементація ґрунтів при підсиленні 

фундаментів та штучних споруд – 2 год. 

13.1 Сутність струминної цементації ґрунтів. 

13.2 Переваги струминної цементації при підсиленні 

фундаментів. 



14 Врахування впливу технології будівництва на стан 

штучної споруди – 2 год. 

14.1 Основи поетапного моделювання технології 

спорудження штучної споруди. 

14.2 Врахування впливу технології на стан споруди. 

15 Врахування активних зовнішніх факторів на стан 

штучної споруди – 2 год. 

15.1 Математичне моделювання деградаційного впливу. 

Сценарій прогресуючого руйнування. 

15.2 Способи врахування аварійних ситуацій. 

16. Динамічний аналіз штучних споруд при їх взаємодії із 

основою або масивом – 2 год. 

16.1 Різновиди динамічного аналізу та стратегія його 

проведення для штучних споруд при їх взаємодії із основою 

або масивом. 

16.2 Математичне моделювання у випадку динамічного 

аналізу. 

17 Дослідження змін стану штучних споруд, основ та 

фундаментів при застосуванні спеціальних способів – 2 

год. 

17.1 Математичне моделювання випадку продавлювання та 

врахування особливостей щитової проходки. 

17.2 Керування процесом заморожування ґрунту основи чи 

масиву. 

18 Проблеми нових конструктивних рішень для 

фундаментів та споруд – 2 год. 

18.1 Фундаментні споруди (плитні, пальові, стрічкові). 

18.2 Підземні споруди: тунелі та метрополітени (станції). 

Практичні заняття 

1 Врахування особливостей взаємної роботи штучних 

споруд, основ та фундаментів в математичному моделюванні 

– 2 год. 

2 Визначення параметрів впливу оточуючого породного 

масиву або ґрунтової основи на штучну споруду на основі 

комплексного підходу – 2 год. 

3 Практичні основи застосування енергетичної теорії при 

вирішенні задач напружено-деформованого стану у в’язко-

пружно-пластичному ґрунтовому середовищі – 2 год. 

4 Практичні основи нових методів розрахунку штучних 

споруд, основ та фундаментів – 2 год. 

5 Методи математичного моделювання штучних споруд, 

основ та фундаментів методом скінченних елементів – 2 год. 

6 Практичне застосування імітаційного моделювання 

методом скінченних елементів – 2 год. 

7 Практичні основи побудови скінченно-елементних моделей 

штучних споруд для аналізу їх напружено-деформованого 

стану – 2 год. 

8 Прийоми аналізу результатів імітаційного моделювання, 

розробка критеріїв та статистична обробка – 2 год. 

9 Розробка основ нових технологій будівництва штучних 

споруд – 2 год. 

10 Розробка технологій будівництва штучних споруд з 

використанням спеціальних способів – 2 год. 

11 Врахування інженерно-геологічних умов при розробці 



новітніх технологій – 2 год. 

12 Практичні способи побудови розгалужених сіткових 

моделей – 2 год. 

13 Розробка основ нових технологій реконструкції та 

ремонту штучних споруд – 2 год. 

14 Практичні основи поетапного моделювання технології 

спорудження штучної споруди – 2 год. 

15 Вирішення задачі впливу активних зовнішніх факторів на 

стан штучної споруди – 2 год. 

16 Практичні основи динамічного аналізу штучних споруд 

при їх взаємодії із основою або масивом – 2 год. 

17 Вирішення задач впливу спеціальних способів на стан 

штучної споруди – 2 год. 

18 Розробка архітектурно-конструктивно-технологічних 

рішень штучних споруд – 2 год. 
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