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ВСТУП 

Анотація 
 

Розглядаються аналітичні  і чисельні методи,  які використовуються при 
проектуванні та конструюванні  корпусу суден та плавучих споруд. 

Аналізується нормативна база, критерії технологічності і економічності  в 
задачах конструювання  елементів корпусу судна і плавучих споруд. 
Розглядається метод оптимізації основних параметрів конструкцій з 
використанням  штрафних функцій та чисельних методів (сіток, скінченних 
елементів) при вирішенні задач  визначення  їх напружено-деформованого стану,  
стійкості й коливань. 

Наводиться  загальна  характеристика  розрахункових  комплексів, які 
базуються  на використанні методу  скінченних елементів. 

Ключові слова: конструювання, критерії, метод штрафних функцій, 
скінченний елемент, розрахункові комплекси. 

 
 

Abstract 
 

Analytical and numerical methods used in the design and construction of ship hulls 
and floating structures are considered. 

The normative documents, criteria of manufacturability and economy in the tasks 
of designing the elements of ship hulls and floating structures are analyzed. The method 
for optimization of basic parameters of structures by use of penalty functions and 
numerical methods (grid and finite element methods) in solving of problems of 
determining stress-strain condition, buckling and vibration is considered. 

The brief review of engineering simulation software for finite element analysis is 
presented. 

Keywords: construction, criteria, method of penalty functions, finite element, 
engineering simulation software. 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

  



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 6 
Галузь знань 
13   Механічна 
інженерія 

Вибіркова  
 

Модулів –  2 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів –  2  2-й 2-й 
Електронний адрес 
РПНД на сайті 
Університету 

  

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  –   
«Дослідження 
напружено-
деформованого стану 
конструкцій суднового 
корпусу методом 
скінченних елементів та 
їх оптимізація »   
 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –   180 

4-й 4-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 години ; 
самостійної роботи 
аспіранта – 8 годин 

Освітній рівень: 
третій (освітньо-
науковий) 

30 год. 30  год. 
Практичні 

- - 
Лабораторні 

30 год. 30  год. 
Самостійна робота 

120 год. 120  год. 
Індивідуальні завдання: 

20  год.  
Вид контролю:  

залік 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни "Наукові основи конструювання корпусних конструкцій 
суден та морських плавучих споруд" є формування у студентів наступних 
компетентностей: 

- оволодіння сучасними аналітичними і чисельними методами та 
відповідними алгоритмами проектування і конструювання елементів корпусу 
судна та морських плавучих споруд; 

- практичного використання  зазначених методів при вирішенні конкретних 
задач в проектуванні конструкцій. 

 
3. Передумови для вивчання дисципліни 

 
Фахівці першого і другого освітнього рівня на основі діючих робочих 

навчальних програм отримують знання щодо основних підходів  в конструюванні 
корпусу судна і плавучої споруди, які реалізовані у відповідних правилах різних  
класифікаційних товариств. Ці правила в основному базуються на досвіді 
експлуатації суден та споруд і не дають рекомендацій  в проектуванні нових 
конструкцій. 

 Необхідність у забезпечення  надійної експлуатації  виготовлених за 
згаданими правилами конструкцій, а також проектування нових потребує 
використання наукових підходів і методів. Практична  реалізація вирішення таких 
задач можлива за умови оволодіння   відповідними знаннями, засвоєння яких  
передбачено дисципліною "Наукові основи конструювання корпусних 
конструкцій суден та морських плавучих споруд". 

 
4. Очікувані результати навчання 

 
Вивчення навчальної дисципліни "Наукові основи конструювання корпусних 

конструкцій суден та морських плавучих споруд" передбачає формування та 
розвиток у аспірантів таких результатів навчання: 

1) практичним оволодінням сучасними методами розрахунку міцності, 
стійкості й вібрації конструкцій та їх елементів; 

2) вмінням застосовувати критерії технологічності й економічності при 
проектуванні та конструюванні корпусу судна і плавучих споруд.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1.  Аналітичні  методи та нормативна база. 
 
Тема 1. Принципи та аналітичні  методи конструювання  та 

проектування конструкцій корпусу корабля і морських плавучих споруд. 
Основні принципи, етапи та аналітичні  методи розрахунку реальних 

конструкцій корпусу суден та морських плавучих споруд.. 
Література: [1] – с. 5-38; [2] – с. 8-39; [7] – с. 95-101; [8] – с. 126-129; [9] – с. 

56-65; [10] – с. 82-101. 
 

Тема 2. Нормативна база конструювання  та проектування конструкцій 
корпусу корабля і морських плавучих споруд.  

Вимоги класифікаційних товариств, галузевих стандартів та  суднобудівних 
підприємств до конструкцій корпусу. 

Література: [5] – с. 62-279, 50-52; [1] – с. 442-449. 
 
Тема 3. Критерії технологічності та економічності конструкцій корпусу 

суден та морських плавучих споруд.  
Застосування критеріїв технологічності та економічності для конструювання  

та проектування конструкцій корпусу суден та морських плавучих споруд  
Література: [1] – с. 38-53, 442-449. 

 
Модуль 2 

 
Змістовий модуль 2. Оптимізація основних параметрів корпусних 

конструкцій 
 
Тема 4. Методи оптимізації основних параметрів корпусних конструкцій  

Методи оптимізації  для трьох та більш незалежних змінних. Розв’язок 
багатовимірних  задач методом штрафних функцій. 

Суть метода штрафних функцій  при використанні математичних  моделей у 
варіаційних формах. Розробка цільової функції та граничних умов при рішенні 
оптимізаційних задач. 

Література:  [1] – с.38-53; [7] – с. 95-101; [4] – с. 190-197;  ; [9] – с. 182-183. 
 
Тема 5. Метод сіток для розв’язку  двовимірних та тривимірних задач. 
Використання методу сіток для розв’язку  двовимірних та тривимірних задач. 

Особливості використання методу  з граничними умовами. 
Література: [2]  – с. 15-23; [3] – с.145-155; [4] – с.197-200; [6] – с.63; [8] – с. 

174-180. [9] – с. 183-187. 
 
 
 

  



Тема 6. Загальна характеристика методу скінченних елементів (МСЕ) і 
типова процедура формування системи вирішувальних  рівнянь. 

Суть МСЕ і основні операції у процедурі методу. Типи скінченних елементів  
для розрахунку міцності, стійкості і вібрації конструкцій. Основні різновиди 
МСЕ. Матриця жорсткості  скінченного елемента  і способи її отримання.  
Зведення об’ємних і поверхневих сил  до еквівалентних вузлових зовнішніх сил.  
Побудова загальної системи вирішувальних рівнянь. Матриця індексів. 

Література: [3] – с.156-205; [4] – с. 234-274; [8] – с. 216-297. 
 

Тема 7. Розрахунок напружено-деформованого стану корпусних 
конструкцій. 

Використання МСЕ для розрахунку  корпусних конструкцій. Визначення 
МСЕ  компонентів напружено-деформованого стану корпусних конструкцій в 
стержневій ідеалізації. Особливості використання типів скінченних елементів. 
Застосування МСЕ для вирішення задач стійкості й коливання пружних 
систем.  Загальна характеристика розрахункових комплексів для розрахунку 
конструкцій на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ). 

Література: [3] – с.217-248; [4] – с. 260-276; [8] – с. 230-319. 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

л се
м 

с.
р.

 

ла
б.

з 

л се
м 

с.
р.

 

ла
б 

Модуль 1 (М1) 
 

Змістовий модуль 1.  Аналітичні  методи та нормативна база (ЗМ1) 
 

Тема 1. Принципи та аналітичні  
методи конструювання  та 
проектування конструкцій 
корпусу корабля і морських 
плавучих споруд 

14 2  10 2 14 2  10 2 

Тема 2. Нормативна база 
конструювання  та проектування 
конструкцій корпусу корабля і 
морських плавучих споруд 

58 8  42 8 58 8  42 8 

Тема 3. Критерії технологічності 
та економічності конструкцій 
корпусу суден та морських 
плавучих споруд 

18 4  10 4 18 4  10 4 

Разом за змістовим модулем 1 90 14  62 14 90 14  62 14 

  



Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

л се
м 

с.
р.

 

ла
б.

з 

л се
м 

с.
р.

 

ла
б 

Усього годин за модулем 1   90 14  62 14 90 14  62 14 

Модуль  2  (М2) 
Змістовий модуль 2. Оптимізація основних параметрів корпусних 

конструкцій (ЗМ2) 
Тема 4.  Методи оптимізації 
основних параметрів корпусних 
конструкцій  Методи оптимізації  
для трьох та більш незалежних 
змінних. Розв’язок багатовимірних  
задач методом штрафних функцій 

10 2  6 2 10 2  6 2 

Тема 5.  Метод сіток для розв’язку  
двовимірних та тривимірних задач 

20 4  12 4 20 4  12 4 

Тема 6. Загальна характеристика 
методу скінченних елементів 
(МСЕ) і типова процедура 
формування системи 
вирішувальних  рівнянь 

14 2  10 2 14 2  10 2 

Тема 7. Розрахунок напружено-
деформованого стану корпусних 
конструкцій 

46 8  30 8 46 8  30 8 

Разом за  змістовим модулем 2 90 16  58 16 90 16  58 16 
Усього годин за модулем 2 90 16  58 16 90 16  58 16 

Усього годин   (М1+М2) 180 30  120 30 180 30  120 30 

 
 

Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розробка математичних моделей розрахунку  бортових 
перекриттів транспортних суден. 

2 

2 Розрахунок металоємності перекриттів транспортних 
суден. 

2 

3-5 Визначення  товщин елементів корпусних конструкцій 
методом А.А. Курдюмова. 

6 

6 Розрахунок технологічності конструкцій транспортних 
суден. 

2 

7 Розрахунок  собівартості конструкцій транспортних 
суден. 

2 

  



8-10 Визначення зовнішніх навантажень при розрахунку 
корпусних конструкцій на ЕОМ  

6 

11-15 Визначення компонентів напружено-деформованого 
стану в елементах суднового корпусу на ЕОМ методом 
скінченних елементів 

10 

Всього 30 
 
 

Розрахунково-графічні роботи 
 

№ 
з/п 

Назва роботи Кількість 
годин 

IV  семестр 
1 Дослідження напружено-деформованого стану 

конструкцій суднового корпусу методом скінченних 
елементів 

20 

 
Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид роботи Кількість годин 
Норматив Денна форма  Заочна форма 

1 Підготовка до лекційних 
занять  

2 год. на 1 лек. 30 30 

2 Підготовка до лабораторних 
занять 

2 год. на 1 
заняття. 

30 30 

3 Підготовка до поточного 
модульного контролю 

до 30 год. на 1 
захід 

60 60 

 Разом  120 120 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 
• захист лабораторних робіт; 
• захист розрахунково-графічного завдання; 
• залік. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7. Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 
Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю за тестами, оцінки при захисті звітів з лабораторних робіт та 
розрахунково-графічного завдання. 

Питома вага заключного екзамену - 40 балів. Право здавати екзамен дається 
студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок набирає не 
менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок 
і оцінки екзамену.  

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті та за 
результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 
теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі 
самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання лабораторних  робіт та 
розрахунково-графічного завдання. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 
результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 
передбачених чинним законодавством. 

 
 
 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 
оцінювання 

Лабораторні роботи 
Бал Критерії оцінювання 

4-5 
Лабораторна робота  виконана у встановлений термін, самостійно, 
чітко сформований процес виконання досліду. Застосовувалися 
коректні методи отримання результатів, виконаний їх аналіз.  

3-4 

Лабораторна робота виконана з порушенням встановлених термінів. 
Студент виконав завдання після консультації викладача. Лабораторна 
робота виконана в цілому правильно, але містить помилки, які суттєво 
не впливають на кінцевий результат.  

1-2 
Лабораторна робота виконана з порушенням встановлених термінів. 
Студент виконав лабораторну роботу  під керівництвом викладача. 
Отримані результати містять помилки, аналіз результатів відсутній. 

0 Лабораторна робота  не виконувалась. 
 

 
 

  



Розрахунково-графічне завдання 
Бал Критерії оцінювання 

5-7 
Завдання виконане у встановлений термін, самостійно, чітко 
сформований алгоритм розв’язання завдання. Застосовувалися коректні 
методи отримання результатів, виконаний їх аналіз.  

3-4 

Завдання виконане з порушенням встановлених термінів. Студент 
виконав завдання після консультації викладача. Завдання виконане в 
цілому правильно, але містить помилки, які суттєво не впливають на 
кінцевий результат.  

1-2 
Завдання виконане з порушенням встановлених термінів. Студент 
виконав завдання під керівництвом викладача. Отримані результати 
містять помилки, аналіз результатів відсутній. 

0 Завдання не виконувалося. 
 

Поточний модульний контроль у формі контрольної роботи (3 питання) 
Бал Критерії оцінювання 

7-9 
Подані правильні відповіді на всі контрольні питання, розкривають їх 
суть, викладені логічно, містять необхідні графічні ілюстрації, або 
приклади. Кожна відповідь закінчується короткими висновками.  

3-6 
Є відповіді на всі контрольні питання і достатньо розкривають їх суть. 
Відповіді можуть містити деякі неточності або помилки, містять 
необхідні графічні ілюстрації, або приклади.  

1-2 
Подані правильні, але неповні відповіді не менш ніж на 2/3 
контрольних питань. Відповіді містять неточності або помилки, 
графічні ілюстрації або приклади відсутні. 

0 Контрольна робота не виконувалася. 
 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Денна форма 
Виконання 
лабораторних робіт 

15 × 3 балів = 45 балів 15 × 3 балів = 45 балів 

Виконання розрахунково-
графічної роботи  

1 × 5 балів = 5 балів 1 × 5 балів = 5 балів 

Поточний  
модульний контроль 

2 × 5 балів = 10 балів 2 × 5 балів = 10 балів 

Залік 1 х 40 балів = 40 балів 1 х 40 балів = 40 балів 
Всього 100 100 

 

 

 

  



8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Денна форма  Заочна форма 

Вид роботи Кількість 
балів Вид роботи Кількість 

балів 
ЗМ 1 Т1,2 Лабораторна 

робота № 1 
3 Лабораторна 

робота № 1 
3 

Т3 
Лабораторна 
робота № 2 

3 Лабораторна 
робота № 2 

3 

Т3 
 Лабораторна 
робота № 3-5 

9  Лабораторна 
робота № 3-5 

9 

Т4-7 Лабораторна 
робота № 6 

3 Лабораторна 
робота № 6 

3 

Т4-7 Лабораторна 
робота № 7 

3 Лабораторна 
робота № 7 

3 

ПМК МКР 1 5 МКР 1 5 

ЗМ 2 
Т2,4,7 Лабораторні 

роботи № 8-10 9 Лабораторні 
роботи № 8-10 

9 

Т4-7 
Лабораторні 
роботи  № 11-15 15 Лабораторні 

роботи  № 11-15 
15 

ПМК МКР 2 5 МКР 2 5 

Захист  розрахунково-графічної роботи 
5 Захист  

розрахунково-
графічної роботи 

5 

Підсумковий 
контроль 

залік 40 залік 40 

Сума  100  100 

 

9. Засоби навчання 

Плакати (слайди), кінофільми. 
 
 

10. Рекомендовані джерела інформації  

Основна література 

 
1. Барабанов Н.В., Турмов Г.П. Конструкция корпуса морских судов. СПб., 

Судостроение, 2002, Т.1 -447с., Т2 -471с. 
2. Хьюз О.Ф. Проектирование судовых корпусных конструкций. Ленинград, 

«Судостроение», 1988, 360 с. 

  



3. Кочанов Ю.П. Численные методы строительной механики корабля: учеб. 
пособие / Николаев. корабл. ин-т. Николаев: НКИ, 1978. 95 с. 

4. Постнов В.А. Численные методы расчета судовых конструкцій: учебник. 
Ленинград: Судостроение, 1977. 279 с. 

5. Правила классификации и постройки морских судов. Ч.II. Корпус, СПб, 
2019, с. 62-279. 

6. Суслов В.П., Кочанов Ю.П.  Основи чисельних методів будівельної 
механіки корабля: навч. посіб. / Укр. держ. мор. техн. ун-т.  Миколаїв: 
УДМТУ, 2003. 72 с. 

Допоміжна література 
7. Цыбенко Б.А. Использование метода штрафних функцій при выборе 

оптимальних технических решений. Труды НКИ, вып.128, Николаев, 1977, 
с.95-101. 

8. Кочанов Ю.П. Методы решения нелинейных краевых задач строительной 
механики корабля: учеб. пособие / Николаев. корабл. ин-т. Николаев: НКИ, 
1987. 68 с. 

9. Справочник по строительной механике корабля: в 3-х т. / под. ред. О.М 
Палия. Ленинград: Судостроение, 1982. Том 2. Пластины. Теория 
упругости, пластичности и ползучести. Численные методы. 464 с. 

10. Суслов В.П., Кочанов Ю.П., Спихтаренко В.Н.  Строительная механика 
корабля и основы теории упругости: учебник. Ленинград: Судостроение, 
1972. 720 с. 

11. Чувиковский В.С. Численные методы расчетов в строительной механике 
корабля. Ленинград: Судостроение, 1976. 374 с.  

 
 

Інформаційні ресурси в інтернет 

 
1. Регістр судноплавства України, Київ: http://shipregister.ua  
2. Журнал «Судостроение и судоремонт»: http://sudostroy.com  
3. Основна і допоміжна література відповідно до п. 10. 

  

http://shipregister.ua/
http://sudostroy.com/
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