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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та пате-

нтознавство» складена відповідно до освітньо-професійної програми підгото-

вки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань – 19 

Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 

інженерія. 

Предметом вивчення є ознайомлення студентів з будовою, призна-

ченням і областю застосування основних видів машин для будівництва мос-

тів та тунелів. 

У процесі вивчення дисципліни студенти отримують навички з орга-

нізації правильного підбору комплекту машин для будівництва мосту чи ту-

нелю. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни  базується на знан-

нях отриманих з таких навчальних дисциплін, як опір матеріалів; теоретична 

механіка; будівельна техніка; технічні дисципліни, а отримані знання будуть 

використовуватись у подальшому при виконанні магістерської роботи. 

Анотація 

Необхідною складовою частиною підготовки інженерів-будівельників 

в галузі мостобудування є вивчення та знання методів пошуку технічних рі-

шень інженерних задач. Інженер-будівельник повинен добре знати основи, 

принципи пошуку технічного рішення задачі, правила підбору машин і обла-

днання для  цієї мети. 

Ключові слова: міст, вібромолот, кран, екскаватор, бульдозер, ту-
нель, гідроелеватор. 

Abstract 

The necessary component of the training of engineers-builders in the field 
of bridge construction is the study and knowledge of methods for the search for 
engineering solutions engineering tasks. The engineer-builder must know well the 
basics, the principles of finding a technical solution to the problem, the rules for 
selecting machines and equipment for this purpose. 

Key words: bridge, vibratory hammer, crane, excavator, bulldozer, 
tunnel, hydraulic elevator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, рівень вищої освіти 

Характеристика навча-

льної дисципліни 

денна фо-

рма на-

вчання 

заочна фо-

рма навчан-

ня 

Кількість креди-

тів, відповідних 

ЕСТS – 4 

Галузь знань:  19   

Архітектура та будівницт-

во, 

спеціальність: 192 Будів-

ництво та цивільна інже-

нерія 

Цикл дисциплін за ви-

бором ВНЗ 

Модулів – 1 

Змістових моду-

лів – 2 

Спеціалізація: Мости і 

транспортні тунелі 

Рік підготовки: 

2 3 

Семестр 

Загальна кіль-

кість годин: 

очна форма – 120 

заочна форма – 

120 

3 5 

Лекції 

22 год. 2 год. 

Практичні 

20 год. 10 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

СРС – 4 

Рівень вищої освіти: 

І (бакалаврський) 

Лабораторні 

– – 
Самостійна робота 

78 год. 108 год. 

ІНДЗ: 

– − 

Вид контролю: залік 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної 

і індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання 37% і 63%. 

- для заочної форми навчання 9% і 91%. 
 

2. Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів 
Мета викладання дисципліни „ Машини та устаткування 

для будівництва мостів і тунелів” - формування знань про парк су-
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часних основних машин і устаткування для будівництва мостів і туне-

лів. 

Завдання: 

- ознайомитись із основними видами машин і устаткування для будів-

ництва мостів; 

-  ознайомитись із основними видами устаткування для будівництва 

тунелів; 

- ознайомитись із правилами формування необхідного комплекту ма-

шин для будівництва мостових споруд. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  
1.  принципи та методику оформлення формування необхідного 

комплекту машин для будівництва мостових споруд; 

вміти: 
2. самостійно виконувати правильний підбір і пошук нового техно-

логічного устаткування для  рішення поставленої задачі; 

3. самостійно оформлювати патент на винахід чи корисну модель. 

Робоча програма побудована за вимогами КМСОНП та узго-

джена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, реко-

мендованою Європейською Кредитно-Трансферною системою 

(ЕСТS). 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Машини для будівництва мостів і тунелів 
Змістовий модуль №1. Машини для будівництва мостів 

Тема 1. Класифікація машин для будівництва мостів.  
Вступ. Основні поняття і визначення. Історія розвитку машин 

для будівництва мостів. Історія розвитку машин для будівництва ту-

нелів. 

Тема 2. Поняття комплексної механізації в будівництві. 
Механізація будівництва. Часткова механізація. Комплексна ме-

ханізація. Машини для земляних робіт. Продуктивність машин. 

Тема 3. Спеціальні машини для виконання земляних робіт.  
Гідроелеватори. Ерліфти. Земснаряди. 

Тема 4. Машини і обладнання для створення свайних фун-
даментів.  

Основні види установок для ударного занурення свай. Механіч-

ні молоти. Пароповітряні молоти. Дизель-молоти. Гідромолоти. Копри 

і копрові установки. Віброзанурювачі. 
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Тема 5. Агрегати для зведення фундаментів з буронабивних 
свай. 

Особливості технології. Види бурильного інструменту. Реактив-

но-турбінні бури. Електричні бури. Допоміжне обладнання. 

Модуль 2 Вантажопідйомні машини і устаткування 
Змістовий модуль №2  Вантажопідйомні машини 
Тема 6. Типи вантажопідйомних кранів. 
Історія розвитку підйомних машин. Класифікація підйомних 

кранів. Основні параметри кранів. 

Тема 7. Стрілові крани.  
Основні види стрілових кранів. Загальна будова. Вантажо-

висотна характеристика. 

Тема 8. Спеціалізовані крани. 
Козлові крани. Деррік-крани.  

Тема 9. Перспективи розвитку. 
Сучасні тенденції при створенні машин для земляних робіт. Су-

часні тенденції при створенні машин для занурення свай. Сучасні тен-

денції при створенні вантажопідйомних машин. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Відповідно до „Освітньо-професійної програми вищої освіти” 

підготовки бакалаврів галузі знань: 19 „Архітектура та будівницт-

во”, спеціальності: 192 „Будівництво та цивільна інженерія” на ви-

вчення дисципліни „Машини та устаткування для будівництва мостів і 

тунелів” передбачено 120 годин (4 кредити, 2 змістових модулі). 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усьо-

го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 Машини для будівництва мостів і тунелів 
Змістовний модуль 1. Машини для будівництва мостів 

Тема 1: Класифікація 

машин для будівницт-

ва мостів 

12 2 2 - - 8 8 2 2 - - 4 

Тема 2: Поняття ком-

плексної механізації в 

будівництві 

12 2 2 - - 8 6 - - - - 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3: Спеціальні 

машини для виконання 

земляних робіт 

20 4 4 - - 12 22 - 2 - - 20 

Тема 4: Машини і 

обладнання для ство-

рення свайних фунда-

ментів 

16 2 2 - - 12 22 - 2 - - 20 

Тема 5: Агрегати для 

зведення фундаментів 

з буронабивних свай 

14 2 2 - - 10 10 - - - - 10 

Разом за змістовним 
модулем 1 

74 12 12 - - 50 68 2 6 - - 60 

Модуль 2 Вантажопідйомні машини і устаткування 
Змістовний модуль 2. Вантажопідйомні машини 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6: Типи ванта-

жопідйомних кранів 
10 2 2 - - 6 12 - - - - 16 

Тема 7: Стрілові крани 18 4 4 - - 10 16 - 2 - - 14 

Тема 8: Спеціалізовані 

крани 
12 2 2 - - 8 14 - 2 - - 14 

Тема 9: Перспективи 

розвитку 
6 2 - - - 4 10 - - - - 4 

Разом за змістовним 
модулем 2 

46 10 8 - - 28 52 - 4 - - 48 

Всього 120 22 20 - - 78 120 2 10 - - 108 
 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Розрахунок технічної продуктивності бульдозера 2 2 

2 Тяговий розрахунок бульдозера 2 2 

3 Розрахунок технічної продуктивності одноківшевого 

екскаватора 
2 1 

4 Розрахунок необхідної кількості транспортних оди-

ниць для обслуговування навантажувача 
2 1 

5 Методика підбору гідромолота 2 2 
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1 2 3 4 
6 Методика підбору віброзанурювача 2 2 
7 Моделювання процесу віброзанурення сваї-оболонки 2 - 
8 Розрахунок технічної продуктивності баштового крана 2 - 
9 Розрахунок параметрів вантажної лебідки баштового 

крана 
2 - 

10 Розрахунок стійкості баштового крана 2 - 

 Разом: 20 10 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми на-

вчання: 

1) підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./ 1 год. занять; 

2) підготовка до контрольних заходів – 6 год./ 1 ЄКТС; 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не виклада-

ються на лекціях -  

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Устаткування для прокладання тунелів 30 34 

2 Устаткування для бетонних і залізобетонних ро-

біт 
14 36 

3 Устаткування для гідроізоляційних робіт 20 24 

4 Механізований інструмент 14 24 

 Разом 78 108 
 

 

7. Методи навчання 
На лекційних заняттях використовуються (скелетний) конспект 

лекцій з демонстрацією фолій, застосуванням мультимедійного проек-

тора, відеоматеріалів і викладенням основних понять і визначень. 

На практичних заняттях студенти освоюють методики розрахунку 

різних машин і обладнання та вибору їх основних параметрів із засто-

суванням діючих моделей машин і мультимедійного супроводу. 
 

8. Методи контролю 
Контроль знань здійснюється наступним чином: 

1) захист самостійно виконаних завдань за темами № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10.  
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2) Контроль лекційного матеріалу (перевірка конспекту лекцій). 

3) Здача модулів. 

4) Здача заліку. 
Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю 

оформлюється під час останнього практичного заняття, а на заочній 

формі навчання – за розкладом екзаменаційно-лабораторних сесій. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Розподіл балів, що максимально може отримати студент при відві-

дуванні лекцій, виконанні практичних робіт, поточному і підсумково-

му тестуванні. 
Поточне тестування 

Сума 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
100 2 27 22 6 9 9 9 7 9 

 

Шкала оцінювання. 
Сума балів за всі форми навча-

льної діяльності 
Оцінка за національною школою 

90 – 100 зараховано 

82 − 89 зараховано 
74 − 81 зараховано 
64 − 73 зараховано 
60 − 63 зараховано 
35 − 59 незараховано 

0 − 34 незараховано 
 

Кількість балів за результатами поточних модульних контролів 

підсумовується і вноситься в таблиці для визначення загальної успіш-

ності студента з даного предмету. 

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового 

контролю від 0 до 34 балів, зобов’язані написати заяву на повторне 

вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого на-

вчально-наукового інституту. 

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового 

контролю від 35 до 59 балів, зобов’язані написати заяву на індивідуа-

льно-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення дека-

нату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані 

завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності, а в кінці 

семестру, згідно затвердженого графіку отримати підсумковий моду-
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льний контроль. 
 

10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни „ Машини та 

устаткування для будівництва мостів і тунелів ” включає: 

1. 02-01-449 Нікітін, В. Г. та Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки 

до виконання практичних робіт та курсового проектування з кур-

су “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спе-

ціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної 

форм навчання. 
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Базова 

1. Айвазов Ю.М. Проектирование метрополитенов» : Учеб. пособ. / 

Ю. М.Айвазов. – Київ: Політехніка НТУ»КПІ», 2006. – 232 с. 

2. Кузнецов В.М. Механизация строительства мостов. Издание вто-

рое, переработанное и дополненное [Текст]: Учебное пособие / 

В.М. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Издательство ДНК, 2005. – 

428 с. 

3. Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов: учебник – 

Екатеринбург: Издательство Интеграл. 2014. 

4. Мобіло Л.В. Будівельна техніка [Електронний ресурс]: навч. під-

руч. Для студентів напрямів підготовки: 6.060103 – «Гідротехніка 

(водні ресурси)» / Л.В. Мобіло. – Рівне, НУВГП, 2013. – 185 с. 

Режим доступу: http:ep3.nuwm.edu.ua/3749/; 

5. Будівельна техніка: Навчальний посібник / Палій В.П., Малик 

І.М. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 254 с. 

Допоміжна 
1. Сухарев Э.А., Медвидь С.Ф. Оптимизация рабочих процессов и 

параметров строительных и мелиоративных машин: Учеб. посо-

бие. К.: УИИВХ, 1992, - 278 с. 

2. Машини для земляних робіт: Підручник / Хмара Л.А, Кравець 

С.В, Скоблюк М.П., В.Г. Нікітін та ін. за заг. ред. д.т.н. проф. Л.А. 

Хмари та д.т.н. С.В. Кравця – Х: ХНАДУ, 2014. – 548 с. 

3. Кравець. С.В. Наукові основи створення землерийно-ярусних 

машин і підземно рухомих пристроїв: Монографія / С.В Кравець, 

В.В. Кованько.,  О.П. Лук’янчук– Рівне: НУВГП, 2015 – 319 с. 

4. Тхорук Є.І. Якість машин: Навч. посібник. / Є.І. Тхорук, В.С. Гав-

риш, М.В. Голотюк, О.О. Кучер – Рівне: НУВГП, 2015. – 136 с. 
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5. Малащенко, В. О. та Стрілець, В. М. та Новіцький, Я. М. та Стрі-

лець, О. Р. (2017) Деталі машин і підйомно-транспортне облад-

нання. НУВГП, Рівне. 
 

12. Інформаційні ресурси 
1. Posts Tagged "строительные машины и механизмы" / [портал] – 

Режим доступу: http://kpmp.ru/tag/stroitelnye-mashiny-i-mehanizmy. 

2. Український центр з іноватики та патентно-інформаційних послуг 

/ [портал] – Режим доступу: www.ip. – centr.kiev.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


