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Анотація 

Міські інженерні споруди відповідають за життєзабезпечення та 
функціонування міст. Безперебійна робота сучасних інженерних мереж в першу 
чергу залежить від експлуатаційної надійності міських інженерних споруд.  

Від правильного вибору конструктивної схеми, об’ємно-планувального 
рішення, тих чи інших  міських інженерних споруд, заходів щодо їх захисту від 
дії навколишнього середовища та ґрунтових вод, залежать нормальні умови  їх 
експлуатації.  

Міські інженерні споруди формують функціональну організацію міста та є 
невід’ємною його частиною. В багатьох випадках вони влаштовуються в умовах 
існуючої щільної міської забудови. Це потребує знань пов’язаних із 
конструктивними особливостями їх роботи, методами розрахунку основних 
конструктивних елементів, їх основ та фундаментів, а також способами зведення, 
монтажу та безпечної експлуатації.   

Ключові слова: мости, тунелі, підпірні стінки, башти, резервуари, 
напружено-деформований стан, міцність, стійкість, жорсткість.  

 
Аbstract 

Urban engineering constructions are responsible for the livelihoods and functioning 
of cities. The uninterrupted work of modern engineering networks primarily depends on 
the operational reliability of urban engineering structures. 

The proper conditions for their operation depend on the correct choice of the design 
scheme, the bulk-planning decision, the particular urban engineering structures, and 
measures to protect them from the impact of the environment and groundwater. 

Urban engineering constructions form the functional organization of the city and are 
an integral part of it. In many cases, they are arranged in the conditions of existing 
dense urban development. It requires knowledge of the design features of their work, 
the methods of calculating the main structural elements, their bases and foundations, as 
well as methods of construction, installation and safe operation.. 

Keywords: bridges, tunnels, retaining walls, towers, tanks, stressed-deformed state, 
strength, durability, rigidity. 
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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МІСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ» 

 

Найменування  
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
Відповідних ECTS -     6 

Галузь знань 
 19 "Будівництво та 

архітектура" Самостійний  
вибір ВНЗ Спеціальність   192 

„Будівництво та 
цивільна інженерія” 

Модулів -                       2  
Спеціалізація: 

„Міське будівництво 
 і господарство” 

Рік підготовки 
Змістових модулів -      4 4 5 
 Курсовий проект  
  (фаховий) 

Семестр  
8 9 

Загальна кількість 
годин -                        150 
  

Рівень вищої освіти: 
  бакалаврський 

Лекції 

28 год. 8 год. 

Тижневих годин для 
денної форми: 
 
аудиторних -               4 
СРС-                            5 
 
 

Практичні 
28 год. 8 год. 

  
Лабораторні 

- - 
  

Самостійна робота 
94 год. 134 год. 

ІНДЗ:  
36 (КП ф) 36 (КП ф) 
Вид контролю -  екзамен 

  
Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми  навчання 39% до 61%. 
для заочної форми  навчання 10% до 90%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 
2. Мета та задачі вивчення дисципліни 

 
Метою викладання предмету “ Міські інженерні споруди ”, це підготовка 

інженерів-будівельників, які мають глибокі знання з основ проектування, 
розрахунку та монтажу, не тільки окремих елементів, а й всієї споруди в цілому, а 
також досконало знають особливості експлуатації міських інженерних споруд. 
Дисципліна "Міські інженерні споруди" відноситься до циклу дисциплін 
самостійного вибору навчального закладу. 

В результаті вивчення дисципліни студент зобов’язаний знати: 

- архітектурні, конструктивні та екологічні основи проектування міських 
інженерних споруд; 

- особливості зведення та експлуатації міських інженерних споруд;  
- особливості реконструкції міських інженерних споруд. 

Студент повинен вміти: 

- компонувати конструктивні схеми міських інженерних споруд; 
- встановлювати розрахункові схеми, як окремих елементів, так і споруд в 

цілому; 
- виконувати конструктивні розрахунки міських інженерних споруд; 
- оцінювати реальний стан під час експлуатації міських інженерних споруд. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО МІСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ. МОСТИ, 
ШЛЧХОПРОВОДИ ТА ТРАНСПОРТНІ ЕСТАКАДИ 

 
ТЕМА 1. Типи та класифікація міських інженерних споруд, основні вимоги до 

них  
Мета та задачі курсу. Типи та класифікація міських інженерних споруд. Основні 
вимоги до інженерних споруд. Екологічні та архітектурні аспекти розташування 
інженерних споруд у містах. 
 
ТЕМА 2. Загальні відомості про будову мостів, шляхопроводів і 

транспортних естакад, основи їх проектування  
Типи міських інженерних споруд, їх класифікація. Особливості влаштування 
мостів та шляхопроводів у містах. Основні відомості про будову мостових 
переходів. Вимоги до мостів і шляхопроводів та визначення їх основних 
габаритних розмірів.  
 
ТЕМА 3. Загальні положення проектування та розрахунку мостів, основи їх 

реконструкції 

Основні положення розрахунку мостів, шляхопроводів та естакад. Типи 
прольотних будов та опор мостів. Особливості розрахункових схем, збору 
навантаження та визначення зусиль в елементах мостів і шляхопроводів. 
Особливості реконструкції мостів. 
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ТЕМА 4. Проектування та розрахунок залізобетонних та металевих мостів 
Основні типи залізобетонних мостів та їх прольотних будов. Основи розрахунку 
та конструювання елементів залізобетонних мостів. Конструкції металевих мостів 
та особливості їх розрахунку. Способи з'єднання елементів металевих мостів. 
 
ТЕМА 5. Особливості проектування та розрахунку опор мостів 
Типи опор мостів, загальні відомості про них. Види опор балочних мостів. Основи 
проектування і розрахунку берегових та проміжних опор, особливості їх 
влаштування. Типи та особливості влаштування опорних частин балочних мостів. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. 
ТУНЕЛІ, ТРУБИ ТА КАНАЛИ 

 
ТЕМА 6.Загальні відомості про тунелі, труби та канали 

Типи тунелів , труб та каналів, їх класифікація. Габаритні розміри та вузли трас 
тунелів, труб та каналів. Особливості зведення транспортних, комунікаційних, 
гідротехнічних та спеціальних тунелів . 
 
ТЕМА 7. Основи проектування тунелів, труб та каналів 

Загальні відомості з проектування тунелів, труб та каналів. Основні вимоги до 
заглиблених інженерних споруд, їх гідроізоляція та захист від корозії. 
Формування їх конструктивних та розрахункових схем. Основи та особливості 
визначення навантажень та зусиль в тунелях, трубах та каналах. 
 
ТЕМА 8. Особливості розрахунку тунелів, труб та каналів 

Особливості розрахунку комунікаційних споруд. Основні положення розрахунку 
та конструювання тунелю. Особливості розрахунку та конструювання труб і 
каналів. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII. 
ПІДПІРНІ СТІНКИ, ДАМБИ ТА ВІДКРИТІ КАНАЛИ 

 
ТЕМА 9. Загальні відомості про дамби та відкриті канали 

Дамби і відкриті канали, типи та конструктивні схеми кріплення їх укосів. Основи 
розрахунку плит кріплення скосів. особливості розрахунку збірних, монолітних та 
збірно-монолітних залізобетонних лицювань кріплення скосів. 
 
ТЕМА 10. Загальні відомості про підпірні стінки та основні положення їх 

проектування 

Типи підпірних стінок, їх призначення та класифікація. Основні вимоги до 
підпірних стін. конструкція підпірних стінок та їх габаритні розміри. основні 
положення розрахунку підпірних стін, особливості їх зведення, реконструкції та 
експлуатації. 
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ТЕМА 11. Особливості проектування кутових та ребристих підпірних стін  

Конструктивні та розрахункові схеми кутових підпірних стінок. Основи та їх 
розрахунку і конструювання. Конструктивні та розрахункові схеми ребристих 
підпірних стін. Особливості їх розрахунку і конструювання. Основні типи 
водонапірних башт, їх конструктивні схеми. Навантаження і впливи та 
особливості визначення зусиль в елементах башти. Основи розрахунку та 
конструювання елементів водонапірних башт. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 

РЕЗЕРВУАРИ ТА ВОДОНАПІРНІ БАШТИ 
 

ТЕМА 12. Основні відомості про залізобетонні резервуари. 3агальні 
положення розрахунку резервуарів 

Основні типи водонапірних башт, їх конструктивні схеми. Навантаження і впливи 
та особливості визначення зусиль в елементах башт. Основи розрахунку та 
конструювання елементів водонапірних башт. 

 
ТЕМА 13. Основні відомості про залізобетонні резервуари. 3агальні 
положення розрахунку резервуарів 

Типи залізобетонних резервуарів, їх класифікація. Особливості вимог до 
резервуарів для води. 3araльнi положення розрахунку резервуарів, особливості 
режимів їх завантаження. 

 
ТЕМА 14. Основи проектування прямокутних в плані залізобетонних 
резервуарів  

Прямокутні залізобетонні резервуари, їх типи та конструктивні схеми. Основи 
розрахунку прямокутних в плані залізобетонних резервуарів. Особливості 
проектування залізобетонних ребристих покриттів. Конструювання елементів 
резервуару  

 
ТЕМА 15. Основи проектування круглих в плані залізобетонних резервуарів  

Круглі залізобетонні резервуари, їх типи та конструктивні схеми. Основи 
розрахунку круглих в плані залізобетонних резервуарів. Особливості 
проектування монолітних днищ та безбалочних покриттів. Конструювання 
елементів резервуару.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

∑ 
у тому числі 

∑ 
у тому числі 

лк пр лб інд ср лк пр лб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Змістовий модуль І.  

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО МІСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ. МОСТИ, 
ШЛЧХОПРОВОДИ ТА ТРАНСПОРТНІ ЕСТАКАДИ 

 
ТЕМА 1. Типи та 

класифікація міських 

інженерних споруд, основні 

вимоги до них  

9 2 2 - 2 3 8 - - - 2 6 

ТЕМА 2. Загальні відомості 

про будову мостів, 

шляхопроводів і 

транспортних естакад, 

основи їх проектування  

9 2 2 - 2 3 13 1 2 - 2 8 

ТЕМА 3. Загальні положення 

проектування та розрахунку 

мостів, основи їх 

реконструкції 

9 2 2 - 2 3 11 1 2 - 2 6 

ТЕМА 4. Проектування та 

розрахунок залізобетонних 

та металевих мостів 
14 2 2 - 4 6 10 - - - 4 6 

ТЕМА 5. Особливості 

проектування та розрахунку 

опор мостів 
9 2 2 - 2 3 6 - - - - 6 

Разом - змістовий модуль І 50 10 10 - 12 18 48 2 4 - 10 32 
 

Змістовий модуль ІІ.  
ТУНЕЛІ, ТРУБИ ТА КАНАЛИ 

 
ТЕМА 6.Загальні відомості 

про тунелі, труби та канали 
9 2 2 - 2 3 9 1 - - 2 6 

ТЕМА 7. Основи 

проектування тунелів, труб 

та каналів 
9 2 2 - 2 3 12 1 1 - 2 8 

ТЕМА 8. Особливості 

розрахунку тунелів, труб та 

каналів 
14 2 2 - 4 6 14 - 1 - 2 9 

Разом - змістовий модуль ІІ 32 6 6 - 8 12 35 2 2 - 6 23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Змістовий модуль ІII.  
ПІДПІРНІ СТІНКИ, ДАМБИ ТА ВІДКРИТІ КАНАЛИ 

 
ТЕМА 9. Загальні відомості 

про дамби та відкриті 

канали 
9 2 2 - 2 3 11 2 - - 3 6 

ТЕМА 10. Загальні відомості 

про підпірні стінки та 

основні положення їх 

проектування 

9 2 2 - 2 3 12 - 1 - 3 8 

ТЕМА 11. Особливості 

проектування кутових та 

ребристих підпірних стін  
14 2 2 - 4 6 13 - 1 - 6 6 

Разом - змістовий модуль ІII 32 6 6 - 8 12 36 2 2 - 12 20 
 

Змістовий модуль ІV.  
РЕЗЕРВУАРИ ТА ВОДОНАПІРНІ БАШТИ 

 
ТЕМА 12. Основні відомості 

про залізобетонні резервуари. 

3агальні положення 

розрахунку резервуарів 

9 2 2 - 2 3 10 - - - 2 8 

ТЕМА 13. Основні відомості 

про залізобетонні резервуари. 

3агальні положення 

розрахунку резервуарів 

9 2 2 - 2 3 8 2 - - 2 6 

ТЕМА 14. Основи 

проектування прямокутних 

в плані залізобетонних 

резервуарів  

9 1 1 - 2 3 7 - - - 2 5 

ТЕМА 15. Основи 

проектування круглих в 

плані залізобетонних 

резервуарів  

12 1 1 - 2 6 6 - - - 2 4 

Разом - змістовий модуль ІV 39 6 6 - 8 15 33 2 - - 8 26 

Всього годин 153 28 28 - 36 57 150 8 8 - 36 98 
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5. Теми практичних занять 

 
№ 
3/п 

Назви тем 
Денна 
форма 

Заочна 
форма. 

1 Визначення габаритних розмірів та формування 
конструктивної схеми моста. Збір навантажень на 
прогонову будову. 

2 1 

2  Розрахунок коефіцієнтів поперечної установки та 
визначення внутрішніх зусиль в балочній прогоновій 
будові моста  

2 2 

3 Розрахунок залізобетонної прольотної будови моста за 
першою групою граничних станів - визначення площі 
перерізу поздовжньої арматури  

2 1 

4 Розрахунок залізо6етонної прольотної будови моста за 
першою групою граничних станів - підбір перерізу 
поперечної арматури 

2 - 

5  Компонування, збір навантажень та статичний 
розрахунок тунелю  

2 1 

6 Розрахунок армування тунелю та його конструювання.  2 1 
7 Визначення габаритних розмірів підпірної стінки. Збір 

навантажень та розрахунок її стійкості.  
2 - 

8 8. Статичний розрахунок кутових підпірних стін, підбір 
арматури та їх конструювання. 

2 1 

9 Статичний розрахунок ребристих підпірних стін, підбір 
арматури та їх конструювання  

2 1 

10 Компонування конструктивної схеми прямокутного в 
плані залізобетонного резервуару. Визначення зусиль в 
елементах резервуару. 

2 - 

11 Розрахунок та конструювання ребристої плити 
покриття. 

2 - 

12 Розрахунок та конструювання нерозрізного 
залізобетонного ригеля, побудова епюри матеріалів. 

2 - 

13 Розрахунок стін круглого в плані резервуару. 2 - 
14 Розрахунок стін круглого в плані резервуару. 1 - 
15 Розрахунок стін круглого в плані резервуару. 1 - 
 Разом: 28 8 

 
5. Самостійна робота студентів 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

28 годин 0,5×(28+28)   -  підготовка до аудиторних занять;        
25,5 години (6×4,25) - підготовка  до контрольних заходів;    
36 годин - курсовий проект фаховий; 
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1,5 годин -  підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних 
занять. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми навчання: 
8 годин  0,5× (8+8)  -  підготовка до аудиторних занять; 
25,5 годин (6×4,25) - підготовка  до контрольних заходів;  
36 годин - курсовий проект фаховий; 
67,5 годин -  підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних 

занять. 
 

5.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 
1. Типи та класифікація міських інженерних споруд: основні 

транспортні споруди; споруди систем тепло- та 
водопостачання і водовідведення; споруди інженерного 
благоустрою територій та їх захисту від затоплення і 
підтоплення. Основні вимоги до інженерних споруд 

- 4,5 

2. Типи міських транспортних споруд, їх класифікація. 
Особливості влаштування мостів та шляхопроводів у 
містах: розміщення в плані та забудові міста; 
передмостові площі, підходи та в'їзди на міст; 
взаємозв'язок конструктивного та об'єм но-просторового 
рішень моста Вимоги до мостів і шляхопроводів та 
визначення їх габаритних розмірів.  

- 4,5 

3. Основні положення розрахунку мостів, шляхопроводів та 
естакад. Типи прольотних будов та опор мостів. 
Особливості розрахункових схем, збору навантажень та 
визначення зусиль в елементах мостів і шляхопроводів. 
Основи обстеження і реконструкції мостів 

- 4,5 

4. Основні типи залізобетонних мостів та їх прольотних 
будов. Основи розрахунку та конструювання елементів 
залізобетонних мостів. Конструкції металевих мостів та 
особливості їх розрахунку. Способи з'єднання елементів 
металевих мостів 

- 4,5 

5. Типи опор мостів, загальні відомості про  
них. Види опор балкових мостів. Основи проектування і 
нок берегових та проміжних опор, особливості їх 
влаштування. Типи та особливості влаштування опорних 
частин мостів  

- 4,5 
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6. Основні види :комунікаційних споруд. Типи тунелів, труб 
та колекторів, їх класифікація. Габаритні розміри та вузли 
трас тунелів, труб і :колекторів. Особливості зведення 
транспортних, комунікаційних, гідротехнічних та 
спеціальних тунелів 

- 4,5 

1 2 3 4 
7. Загальні  відомості з  проектування тунелів, труб та 

каналів. Основні вимоги до заглиблених інженерних 
споруд, їх гідроізоляція та захист від корозії. Формування 
їх конструктивних та розрахункових схем. Особливості 
розрахунку навантажень та визначення зусиль в тунелях, 
трубах і колекторах 

- 4,5 

8. Розрахунок  тунелів, труб та каналів. Основні положення 
розрахунку та конструювання елементів тунелю. 
Особливості розрахунку і конструювання труб та каналів  

- 4,5 

9. Дамби і відкриті канали, типи та конструктивні схеми 
кріплення їх укосів. Особливості розрахунку 
залізобетонних збірних, монолітних та збірно-монолітних 
лицювань кріплення укосів дамб та каналів  

- 4,5 

10. Типи підпірних стін, їх призначення та класифікація. 
Основні вимоги до підпірних стін. Kонcтpyкцiї підпірних 
стінок та їх габаритні розміри. Основні положення 
розрахунку підпірних стін, особливості їх зведення, 
експлуатації та реконструкції 

- 4,5 

11. Конструктивні та розрахункові схеми кутових та 
ребристих підпірних стін. Основи та особливості 
розрахунку і конструювання кутових та ребристих 
підпірних стін. 

- 4,5 

12. Основні типи водонапірних башт, їх конструктивні схеми. 
Навантаження і впливи та особливості визначення зусиль 
в елементах башт. Основи їх розрахунку та 
конструювання. 

- 4,5 

13. Типи залізобетонних резервуарів, їх класифікація. Вимоги 
резервуарів для води. Загальні положення розрахунку 
резервуарів, особливості режимів їх завантаження. 

- 4,5 

14. Прямокутні залізобетонні резервуари, їх типи та 
конструктивні схеми. Основи розрахунку прямокутних в 
плані залізобетонних резервуарів. Особливості 
проектування залізобетонних покриттів. Конструювання 
елементів резервуару 

0,5 4,5 

15. Круглі залізобетонні резервуари, їх типи та конструктивні 
схеми. Основи розрахунку круглих в плані залізобетонних 
резервуарів. Особливості проектування монолітних днищ 
та безбалочних покриттів. Конструювання  елементів 
резервуару. 

1 4,5 

Разом годин:                                                                                        1,5 67,5 
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5.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Міські інженерні 
споруди” є складання письмового звіту за темами вказаними в п.5.1.  

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. 
самостійної роботи, до 10 сторінок. Звіт включає план, вступ, основну частину, 
висновки, список використаної літератури. 

Звіт оформлюється в рукописному або друкованому варіанті на стандартному 
папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 
мм, праве — 10 мм.  

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені 
студентом і викладачем. 

 
 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Відповідно до завдання, в курсовому проекті необхідно запроектувати 
комплекс міських інженерних споруд (міст, тунель та підпірну стінку) у 
скороченому варіанті або у повному варіанті одну із наступних інженерних 
споруд:  
• однопрогоновий мостовий перехід зі збірних залізобетонних плитних або 

балкових елементів;  
• односекційний комунікаційний тунель з монолітного або збірного 

залізобетону;  
• кутову або ребристу підпірну стінку;  
• прямокутний залізобетонний резервуар для зберігання води.  
При виконанні проекту необхідно:  

− запропонувати об'ємно-планувальну і конструктивну схеми інженерної 
споруди;  

− виконати статичний: розрахунок та визначити зусилля в елементах споруди;  
− здійснити конструктивні розрахунки основних елементів інженерної 

споруди та виконати їх армування;  
− привести специфікацію та відомість витрат сталі по основних елементах.  

В пояснювальній записці повинні бути висвітлені наступні розділи та параграфи:  
1) завдання та вихідні дані до проекту;  
2) проектування комплексу міських інженерних споруд або конкретної 

інженерної споруди (відповідно до завдання): 
• проектування прольотної будови мостового переходу (компонування мостового 

переходу; формування розрахункової схеми прольотної будови моста; збір 
навантажень; статичний розрахунок та визначення внутрішніх зусиль в 
елементах прольотної будови (згинаючих моментів та поперечних сил); 
конструктивний розрахунок та визначення площі перерізу робочої арматури; 
конструювання прольотної будови);  

• проектування комунікаційного тунелю (компонування тунелю; улаштування 
гідроізоляції; формування розрахункової схеми; збір навантажень; статичний 
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розрахунок та визначення внутрішніх зусиль в елементах тунелю (згинаючих 
моментів та поперечник сил); конструктивний розрахунок та визначення площі 
перерізу робочої арматури; конструювання тунелю);  

• проектування залізобетонної підпірної стінки (компонування та визначення 
габаритних розмірів; формування розрахункової схеми; збір навантажень; 
перевірка стійкості стінки проти перекидання; розрахунок стійкості підпірної 
стінки на зсув (визначення активного тиску ґрунту, перевіркаа умови стійкості 
стінки на зсув); визначення зусиль в елементах підпірної стінки; 
конструктивний розрахунок та визначення площі перерізу робочої арматури; 
конструювання підпірної стінки);  

• проектування залізобетонного резервуару (компонування та визначення 
габаритних розмірів основних несучих елементів резервуару; їх повний 
розрахунок, включаючи формування розрахункових схем та збір навантажень, 
статичний розрахунок та визначення внутрішніх зусиль, конструктивні 
розрахунки та визначення площі перерізу робочої арматури, конструювання);  

3) перелік використаної літератури.  
Графічна частина виконується на 3-х аркушах формату А2 (по одному 

аркушу А2 на кожну споруду). Конструктивні схеми з характерними розрізами 
Викреслюється в масштабі 1: 100, 1 :200 або 1:400 у залежності від розмірів 
споруди.  

Для мостового переходу слід показати: схему розміщення елементів 
прольотної будови та її поперечний розріз; схеми завантаження моста для 
визначення коефіцієнтів поперечної установки; розрахункові схеми, епюри ліній 
впливу моментів, поперечних сил та КПУ для визначення моментів і поперечних 
сил; опалубочне креслення прольотної будови та схему її армування; креслення 
арматурних виробів та окремих вузлів; специфікацію арматури та відомості 
витрат сталі.  

На кресленнях тунелю необхідно показати: його конструктивну схему та 
поперечний розріз; схему влаштування гідроізоляції; розрахункову схему та 
епюри моментів і поперечних сил; опалубне креслення та деталі влаштування 
тунелю (з'єднання збірних лоткових елементів або вутові розширення монолітних 
тунелів, компенсаторні ніши тощо); схему армування та креслення арматурних 
виробів; специфікацію арматури та відомості витрат сталі.  

Креслення до підпірної стінки повинні включати: конструктивну схему 
(поперечний переріз) стінки; схеми перевірки стійкості підпірної стінки на зсув та 
перекидання; розрахункову схему та епюри моментів і поперечних сил; схему 
армування та креслення арматурних виробів; специфікацію арматури та відомість 
витрат арматурної сталі.  

Для прямокутного резервуару слід показати: конструктивну схему його 
покриття з характерними перерізами; опалубочні креслення ребристої плити та 
ригеля покриття з відповідними розрахунковими схемами та епюрами внутрішніх 
зусиль; епюpу матеріалів нерозрізного залізобетонного ригеля та схему його 
армування з характерними перерізами; креслення арматурних виробів ребристої 
плити та нерозрізного ригеля; окремі характерні вузли; специфікацію арматури та 
відомості витрат сталі.  

Загальний обсяг пояснювальної записки складає 30 ... 35 сторінок (до 10 ... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

стор. на кожну споруду) та повинен включати в себе зміст, завдання, основні 
розрахункові розділи, список використаної літератури та додатки. Оформлюється 
пояснювальна записка в рукописному або друкованому варіанті на стандартному 
папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве20 мм, 
праве - 10 мм.  

 
 

7. Методи навчання 
 

Лекційний курс та практичні  заняття супроводжуються ілюстративним 
матеріалом у вигляді: 

• реальних проектів інженерних споруд, виконаних проектними 
організаціями; 

• навчальних (імітаційних) проектних розробок виконаних студентами; 
• моделей та макетів споруд різного призначення;  
• слайдів та відеофільмів; 
• проектних розробок, виконаних за допомогою ЕОМ. 

 
8. Методи контролю 

 
Поточний контроль  знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

письмовій формі. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів  
- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань;  
- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки та 

захисту курсового проекту; 
- поточний письмовий контроль засвоєння матеріалу кожного змістового 

модуля; 
- оцінка за самостійну роботу; 
- підсумковий письмовий контроль;. 
- індивідуальними контрольними завданнями ; 
- ККР (комплектами контрольних робіт). 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 
10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-
ковий 

контроль 

Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ4 екзамен 

100 20 12 12 16 
40 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Курсовий проект фаховий  

Сума Розрахункова частина Графічна частина Захист 
20 40 40 100 

 
Шкала оцінювання: національна  

 
Сума 
балів 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно 
 82-89 добре 

74-81 добре 

64-73 задовільно 

60-63 задовільно 

35-59 Не задовільно з можливістю повторного складання 

0-34 Не задовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення дисципліни 

1. Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни „Міські інженерні 
споруди” частина II  для студентів напряму  6.060101 “Будівництво” усіх 
форм навчання за професійним спрямуванням “Міське будівництво і 
господарство”/ Ромашко В.М., Д.В. Кочкарьов. – Рівне: НУВГП, 2013. -  20 с. 

2. Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту з дисципліни 
"Міські інженерні споруди" для студентів напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» усіх форм навчання за професійним спрямуванням «Міське 
будівництво і господарство» / Ромашко В.М., Кочкарьов Д.В.- Рівне: НУВГП, 
2013. - 20 с.  

3. Методичні вказівки до практичних занять, курсового та дипломного 
проектування з дисципліни "Міські інженерні споруди" для студентів 
напряму підготовки 6060101 «Будівництво» усіх форм навчання за 
професійним спрямуванням «Міське будівництво і господарство». Ч.l. 
Проектування прольотної будови мостового переходу / Ромашко В.М., 
Кочкарьов Д.В. - Рівне: НУВГП, 2013. - 26 с.  

4. Методичні вказівки до практичних занять, курсового та дипломного 
проектування з дисципліни "Міські інженерні споруди" для студентів 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання за 
професійним спрямуванням "Міське будівництво і господарство". Ч.2. 
Проектуванню комунікаційного тунелю / Ромашко В.М., Кочкарьов Д.В. - 
Рівне.: НУВГП, 2013. - 26 с. 

5. Методичні вказівки до практичних занять, курсового та дипломного 
проектування з дисципліни "Міські інженерні споруди" для студентів 
напряму підготовки 6,060101 «Будівництво» усіх форм навчання за 
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професійним спрямуванням «Міське будівництво і господарство». Ч.3. 
Проектування підпірної стінки / Ромашко В.М., Кочкарьов Д.В. - Рівне.: 
НУВГП, 2013. - 20 с.  

6. Методичні вказівки до курсового проектування прямокутного резервуару для 
води з дисципліни «Міські інженерні споруди" та до дипломного 
проектування для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» усіх 
форм навчання за професійним спрямуванням "Міське будівництво і 
господарство»/ Ромашко В.М., Кочкарьов Д.В.- Рівне: НУВГП, 2013. - 28 с.  

 
12. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Гибшман Михаил Евгеньевич, Проектирование транспортных сооружений: 
учебник / М. Е. Гибшман, В. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Транспорт, 
1988. - 447 с.: ПЛ., табл.-ІSВN - 
2. Лившиц Яков Давыдович. Примеры расчета железобетонных мостов: уче6. 
пособие І Я.Д. Лившиц, М.М. Oнищeнко, АА ШкуратовскиЙ. -К: Вища Шк. 
Головное изд-во, 1986. - 263 С.: ИЛ., табл. - ISBN -.  
3. Mocты и тоннели: учебник /[С.А. Попов, В.о. Осишов, АМ. Померанцев и др.]; 
под ред. С.А Попова. - М.: Транспорт, 1977.248 С.: ил. - ISBN -.  
4. Ромашко Василь Миколайович. Міські інженерні споруди: практикум, навч. 
посібник І В.М. Ромашко, О.В. Ромашко. Рівне: НУВГП. 2012. - 396с.  
5. Справочник проектировщика инженерных сооружений І Козлов В.Ш. и др.; 
Под ред. Коршунoвa д.А -2-е ИЗД., перераб. и доп. -К: Будивэльнык, 1988. -352 с.  
6. Яров Вячеслав Алексеевич. Проектирование железобетонных резервуаров: 
учеб. пособие / В. А Яров, О.П.Медведева. - М.: изд-во АСВ, 1997. - 160 С.: ил. -
ІSВN 5-87829-044-8.  
 

Допоміжна 
 

1. Бабич Василь Іванович. Таблиці для проектування будівельних конструкцій: 
довідник І В. І. Бабич. В. І. Оroроднік, В. В. Ромашок. - Piвне : РДТУ, 1999. -0 
506 С. : табл. - ISBN -.  

2. Барaшиков Арнольд Яковлєвич. Залізобетонні конструкції: підручник І [ А Я. 
Барашиков, Л. М. Буднікова, Л. В. Кузнєцов та ін.]; за ред. А Я. Барaшикова. - 
К: Вища ІІІК., 1995. - 591с. ISBN 5-11-003816-3.  

3. Величкин Е.А., Ленец П.Т. Строительство тоннелей и метрополитенов. -М.: 
Транспорт, 1971. -390 с.  

4. Гибшман Михаил Евгеньевич. Мосты и сооружения на автомобильных 
дорогах: учебник / М.Е Гибшман, И.Е. Дедух. - 3е ИЗД., перераб. идоп. -М.: 
Транспорт, 1981. -399 С.: м. -ISBN-.  

5. Кохновер Ф.г., Pocтopryeв О.С. Инженерное проектирование гoродских 
набережных. -М.: МИСИ, 1978. -93 с.  

6. Кудзис А.П. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для строит. 
спец. вузов. В 2-х частях. Ч.2. Конструкции промышленных и гражданских 
зданий и сооружений. -М.: ВЬІСІІІ, ШК, 1989. -264 с.  
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7. Надежин Б.М. Мосты и путеводы в гopoдax. -М.: Стройиздат, 1964. -287 с.  
9. Российский Владимир Алексеевич. Примеры проектирования сборных 

железобетонных мостов: учеб. пособие / В. А. Российский, БЛ. Назаренко, Н.А. 
Словинський. -М.: БЬІСШ. школа, 1970. -520 с.: ил. -ISBN-. 18.  

 

Нормативна література 
 

1. Мости  та  труби.  Правила проектування /  НТУ, 
Київсоюзшляхпроект: ДБН В.2.3-14: 2006. - [Чинні від 01.02.07]. К: Мінбуд 
України, 2006. - 217 с.  

2. ДСТУ Б А. 2. 4-7-95. СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних 
креслень. 

3. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з 
важкого бетону. Правила проектування / Мінрегіонбуд України: ДСТУ Б 
В.2.6-156: 2010. - [Чинний від 01.06.11]. - К: Мінрегіонбуд України, 2011. - 
123 С.(Націонадьний стандарт України).  

4. Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій 
від корозії. Загальні технічні вимоги / Мінрегіонбуд Украіни: ДСТУ Б В.2.6-
145:2010. - [Чинні від 07.01.11]. - К: Мінрегіонбуд України, 2010, - 56 с. - 
(Національний Cтандapт України).  

5. Навантаження та впливи, норми проектування / Мінбуд України: ДБН В.l.2-
2:2006. - [Чинні від 01.01.07]. - К:Сталь, 2006, - 60 с.  

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации /  Госстрой 
СССР: СНиП 3.05.04-85*. - [Введ. 01.07.86]. - М.:Стройиздат, 1990, - 33 с.  

7. Основи і фундаменти будівель та споруд. Норми проектування / 
Мінрегіонбуд України: ДБН В.2.1-10-2009. - [Чинні від 01.07.09].К: 
Мінрегіонбуд України, 2009. -188 с.  

8. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбоспускные и рыбозащитные 
сооружения / Минзнерro СССР: СНиП 2.06.07-87. [Введ. 01.01.88]. -М.: 
Стройиздат, 1989. -40 с.  

9. Проектирование подпорных стен и стен подвалов: справочное пособие (к 
СНиП 2.09.03-85) / ЦНИИПромзданий Госстроя СССР. -М: Стройиздат, 1979. 
-104с. 

10. Руководство по проектированию коммуникационных туннелей и каналов / 
ЦНИИПромзданий Госстроя СССР. -М.: Строй:издат, 1979. -70 с. 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/ 
3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – режим  
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. –Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

7.  Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


