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ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗА РАХУНОК КОМП’ЮТЕРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНИХ УМОВ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА 

 
За останні роки в Україні та світі сталось чи мало обвалів будинків та споруд, які призвели до чисельних 

загиблих та значних матеріальних втрат. Обвали будинків у Луцьку (10.06.2012), Тернополі (28.05.2014), 

Чернігові (12.12.2016), Дрогобичі Львівської області (29.08.2019) та Одесі (10.06.2020) відбулись через 

недотримання будівельних норм з будівництва та експлуатації будинків [1, 2, 7]. В дослідженнях ряду вчених [1, 

2] вказано, що помилки в проєктуванні на початкових стадіях приводять до найгірших наслідків.  

Для полегшення роботи проєктувальників використовуються різноманітні програмні продукти: AutoCAD 

Civil 3D, GEO 5, ЛИРА-САПР, САПФІР-3D, ArchiCAD тощо. Вони мають гарний інтерфейс, наочність, зручність 

в роботі та використовують добре апробовані методики. Нажаль данні програмні продукти висувають досить 

жорсткі вимоги до апаратного забезпечення, вимагають чималих капіталовкладень та, як наприклад програми 

російського або білоруського виробництва, використовують стандарти, які на території України сьогодні 

переглядають через приєднання до європейського інформаційного простору. Таким чином постала задача 

створити доступний програмний продукт, який не висуває значних вимог до  апаратного та  фінансового 
забезпечень та відповідає вимогам українського  та міжнародного законодавства в галузі будівництва [3 - 6]. В 

роботі розглянуто особливості геотехнічного проєктування під час будівництва будинків та споруд.  

Даний програмний продукт написано на мові C# і  охоплює  практично всі стадії геотехнічної  підготовки  

будівельних робіт. Він має зручний інтерфейс та наочність (виводить довідкові таблиці та результати в 

текстовому та графічному форматах - використано вбудований клас Chart [8]). В основу алгоритмів було 

покладено діючі будівельні нормативні документи [4 - 6]. Для обробки табличного матеріалу були використані 

процедури звичайної та подвійної інтерполяції на основі багаточлену Лагранжу [9]. В роботі реалізовано 

можливість вводити матеріали польових та  лабораторних  досліджень і  отримувати  несучі здатності  ґрунтів як 

окремих шарів основ, так і зведені відомості по ґрунтам заданого району.  

Висновки. Отже підсумовуючі  зазначимо,  що  використання розробленого програмного продукту дозволить 

зменшити ризики людського фактору на етапі геотехнічного дослідження умов будівельного майданчика та 
дозволить зберегти найцінніше – життя і добробут людей. 
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