
Форма № Н - 3.04 

Міністерство освіти і науки України  
Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури 
Кафедра міського будівництва і господарства 

 

 

   
 

„Затверджую” 

Проректор з науково-педагогічної мето-

дичної та виховної роботи  

________________ Лагоднюк О.А.. 

 „_____” _______________ 2017 р. 

 

03-04-518 
 

 
РОБОЧА ПРОГРАМАНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Program of the Discipline 
 

«Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд» 
Engineering design of urban areas, buildings and structures 

 

Спеціальність 

 specialty  
192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

192   «Construction and civil engineering» 
 (шифр і назва спеціальності) 

(code and name of the specialty) 

 
Спеціалізація  

specialization 
«Міське будівництво і господарство» 

Urban planning and development 

 (назва спеціалізації)  

(name of the specialization) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рівне – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        2

Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд. Робоча про-

грама навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво 
та цивільна інженерія спеціалізації «Міське будівництво та господарство» 
бакалаврського рівня вищої освіти. - Рівне, НУВГП, 2017. – 11 с. 

 

Розробник:  Гомон С.С., к.т.н., доцент кафедри міського будівництва і госпо-

дарства 

 

   
 
 
 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри Міського будівництва і 
господарства. 
 
Протокол №  10 від “ 23 ” травня 2017 р.  

 

 

 

Завідувач кафедри МБГ                                                     О.А. Ткачук 

 

 

 

Рекомендовано методичною комісією за спеціальністю 192  

«Будівництво та цивільна інженерія ». 

 

Протокол № ___   від “____” ___________ 2017 р. 

        

 

 

    Голова методичної комісії                                                  Є.М. Бабич 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Гомон С.С., 2017 

                        НУВГП, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        3

Вступ 
Анотація 

Будівельники завжди намагались зводити будівлі і споруди довговічними, 

надійними та зручними для використання, а прилеглі до них території  зелени-

ми та квітучими. Тому на сучасному етапі одним із найважливіших завдань мі-

стобудівельної політики є проектування, будівництво  містобудівельних об'єк-

тів у відповідність з нормативними вимогами, що дозволяє нам зводити та екс-

плуатувати міські будівлі і споруди різної форми, висоти та протяжності. Вирі-

шення цього завдання вимагає системного підходу при виборі конструктивних 

рішень і технологій. Розібратися в такому потоці інформації пропозицій, вибра-

ти оптимальні і ефективні рішення, що сприятимуть покращенню  життєдіяль-

ності людей в містах та населених пунктах, дозволить дана дисципліна. 

Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд  - це є дисцип-

ліна  спеціалізації "Міське будівництво і господарство", яка вивчається на чет-

вертому курсі. Вона охоплює ряд питань, які пов'язані  з основами проектуван-

ня та реконструкції окремих елементів і конструкцій (зокрема дерев'яних), так і  

будинків та споруд загалом. Також дана дисципліна розглядає деякі питання 

інженерного проектування міських територій. 

Таким чином, умовно окреслене коло питань, повинно вирішитися за допо-

могою оптимальних, ефективних конструктивних та технологічних рішень, су-

часних будівельних конструкцій та матеріалів, використання сучасних програ-

мних комплексів для їх проектування та конструювання. 

Ключові слова: міські будівлі і споруди, територія, проектування, конс-

труювання, елементи, конструкції, містобудівельний об'єкт. 

Abstract 
Builders have alway stried to erect buildings and structures durable, reliable and 

convenient foruse, and the surround in gareas green and blossoming. Therefore, 

atthepresentstage, one of the most important tasks of urban planning policy is the 

design, construction of city-planning objects in accordance with regulatory 

requirements, which all owsusto build and operatecity buildings and structures of 

differents hapes, height sandlengths. Solving this problem requires a system aticap 

proach when choosing constructives olution sand technologies. Tounders tand this 

flowof information proposals, to select optimal and effectives olutions that willim 

prove the lives of people in cities and towns, willal low this discipline. 

Engineering design of urban areas, building sand structures - thisis a discipline 

of specialization "Urban construction and economy", which is studied in the fourth 

year. It covers a number of is sues related to the designand reconstruction of 

individual elements and structures (inparticular, wooden), as well as buildings and 

structures in general. Also, this discipline examiness omeis sues of engineering 

design of urbanareas. 

Thus, a conditionally defined rangeofissues should besolved with the help of 

optimal, effective designand technologicals olutions, modern building constructions 

and materials, the use of moderns of tware systems for their design and construction. 

Keywords: urban buildings and structures, territory, design, consistence, 

elements, constructions, town-planning object. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ                             
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд» 
 

1.Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація, рі-

вень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна  

форма 

 навчання 

Кількість креди-

тів, відповідних 

ЕСТS –4 

Галузь знань 19 

„Будівництво та архітек-

тура” 

За вибором ВНЗ 

Модулів – 1 Спеціальність: 

192 „Будівництво та 

цивільна інженерія” 

Спеціалізація:  

"Міське будівництво та 

господарство" 

Рік підготовки: 

Змістових моду-

лів – 1 

4-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

7-й  9-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

СРС – 10 

Рівень вищої освіти - 

бакалаврський 

14 год. 2 год. 

Практичні 

30 год. 10 год. 

 

  

Самостійна робота 

76 год. 108 год. 

Інд. Робота        - 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуа-

льної роботи становить: 

для денної форми навчання - 37% до 63%. 

для заочної форми навчання - 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання дисципліни 
 

     Метою вивчення дисципліни “Інженерне проектування міських територій, 

будівель і споруд ” є загально – інженерна підготовка бакалаврів за спеціаліза-

цією “Міське будівництво і господарство”. 

В результаті вивчення дисципліни «Інженерне проектування міських терито-

рій, будівель і споруд» студент повинен знати:   
- конструктивні схеми міських будівель і споруд; 

- способи забезпечення просторової жорсткості будівель, споруд та їх конс- 

  труктивних елементів;  

- загальні правила конструювання дере'вяних елементів міських будівель і  

  споруд; 

- особливості компонування, розрахунку та конструювання окремих елемен- 

  тів та конструкцій міських будівель і споруд. 

повинен вміти: 
- правильно вибирати конструктивні схеми міських будівель і споруд загалом  

  та їх окремих елементів зокрема; 

- виконувати компонування будь-яких будівель загалом та їх окремих елеме- 

  нтів зокрема;  

- правильно конструювати дерев'яні елементи та конструкції міських   

  будівель і споруд. 

  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  

Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд 
 
ТЕМА 1. Основи конструктивних та обємно-планувальних рішень буді-
вель і споруд на міських територіях. 
 
Заходи захисту будівель та споруд при проектуванні їх на підроблюваних, під-

топлюваних територіях та просідаючих грунтах. Основні розрахункові та конс-

труктивні вимоги до міських будівель і споруд на підроблюваних, підтоплюва-

них територіях та просідаючих грунтах.  
 

ТЕМА 2. Область застосування дерев'яних елементів в об'єктах міської за-
будови. 
 

Фізичні властивості деревини. Механічні властивості деревини. Сортамент бу-

дівельної деревини. Переваги і недоліки використання деревини в будівництві. 

Вплив різних факторів на механічні властивості деревини. 

 
ТЕМА 3. Захист деревини від гниття та загоряння. 
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Конструктивний захист від гниття. Конструктивний захист від загорання.  

Хімічний захист конструкцій з деревини від гниття. Вогнезахисна обробка 

конструкцій з деревини.  
 

ТЕМА 4. Розрахунок дерев'яних елементів та конструкцій за граничними 
станами. 
 
Будівельні деревяні конструкції в будівлях і їх класифікація. Метод розрахунку 

за граничними станами. Навантаження та діяння, сполучення навантажень. Но-

рмативні та розрахункові характеристики матеріалів. 

 
ТЕМА 5.  Робота та розрахунок елементів цільного перерізу. 
 
Робота та розрахунок елементів на центральний розтяг. Розрахунок елементів 

на центральний стиск. Розрахунок згинальних елементів. 

 
ТЕМА 6. Колони для міських  будівель і споруд. 

Дощатоклєєні колони. Дощатоклеєні армовані кололни. Клеєфанерні колони. 

 

ТЕМА 7. Балки для міських будівель і споруд. 
 
Загальні відомості. Дощатоклеєні балки. Клеєфанерні балки. Балки із складених 

елементів. 
 
  

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

∑ 
у тому числі 

∑ 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд  
ТЕМА 1. Основи конс-

труктивних та обємно-

планувальних рішень бу-

дівель і споруд на міських 

територіях. 

18 2 6 - - 10 18 - - - - 18 

ТЕМА 2. Область засто-

сування дерев'яних елеме-

нтів в об'єктах міської за-

будови. 

 

17 2 4 - - 11 17 - - - - 17 
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ТЕМА 3. Захист деревини 

від гниття та загоряння. 
17 2 4 - - 11 17 -  - - 17 

ТЕМА 4. Розрахунок де-

рев'яних конструкцій за    

граничними станами. 

17 2 4 - - 11 17 - 1 - - 16 

ТЕМА 5. Робота та розра-

хунок елементів цільного 

перерізу. 
17 2 4 - - 11 17 2 9 - - 6 

ТЕМА 6. Колони для місь-

ких будівель і споруд. 
17 2 4 - - 11 17 - - - - 17 

ТЕМА 7. Балки для місь-

ких будівель і споруд. 
17 2 4 - - 11 17 - - - - 17 

Разом - змістовий модуль І 120 14 30 - - 76 120 2 10 - - 108 
 
 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Тема заняття та його зміст 

Кількість  

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
1 2 3 4 

1. Визначення розрахункових та конструктивних вимоги до 

міських будівель і споруд  на підроблюваних, підтоплю-

ваних територіях та просідаючих грунтах.  

2 - 

2. 
  Визначення загальних геометричних розмірів ферми 2 1 

3. 
Збір навантажень та статичний розрахунок ферми 2 1 

4. 
Підбір перерізів елементів ферми  2 1 

5. Розрахунок стиснутих елементів ферми 4 1 

6. Розрахунок розтягнутих елементів ферми 2 1 

7. Розрахунок та конструювання вузлових з’єднань 2 1 

8. 
Розрахунок та конструювання опорного вузла 4 1 

9. 
Розрахунок та конструювання вузла нижнього поясу 2 1 

10. Розрахунок та конструювання проміжного вузла верх-

нього поясу 
2 1 

11. 
Розрахунок та конструювання гребеневого вузла 4 1 
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 Усього годин 30 10 

 
 

6. Самостійна робота студентів 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-
ня:  

22 годин (0,5×(14+30)) – підготовка до аудиторних занять; 

24 годин (6×4 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних захо-

дів;  

Резерв часу СРС (76 год. – 22 год. – 24 год.) – 30 год. 
30 годин – підготовка питань, які передбачені робочою програмою і розг-

лядаються самостійно. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми на-
вчання:  

6 годин (0,5×(2+10)) – підготовка до аудиторних занять; 

24 годин (6×4 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних захо-

дів;  

Резерв часу СРС (108 год. – 6 год. – 24 год. – (44-12)х3) – 0 год. 

 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

п/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 
1. Основи конструктивних та обємно-планувальних рі-

шень будівель і споруд на міських територіях.  

Заходи захисту будівель та споруд при проектуванні їх 

на підроблюваних, підтоплюваних територіях та просі-

даючих грунтах. Основні розрахункові та конструктив-

ні вимоги до будівель і споруд  підроблюваних, підтоп-

люваних територіях та просідаючих грунтах.  

5 - 

2. Деревина як конструкційний матеріал. Фізичні власти-

вості деревини. Механічні властивості деревини. Сор-

тамент будівельної деревини. Переваги і недоліки ви-

користання деревини в будівництві. Вплив різних фак-

торів на механічні властивості деревини. 

4 - 

3. Захист конструкцій із деревини від гниття та загоряння. 

Конструктивний захист від гниття. Конструктивний 

захист від загорання.  Хімічний захист конструкцій з 

деревини від гниття. Вогнезахисна обробка конструк-

цій з деревини.  

4 - 
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4. Розрахунок дерев'яних конструкцій за граничними ста-

нами. Будівельні деревяні конструкції в будівлях і їх 

класифікація. Метод розрахунку за граничними стана-

ми. Навантаження та діяння, сполучення навантажень. 

Нормативні та розрахункові характеристики матеріалів. 

4 - 

5. Робота та розрахунок елементів цільного перерізу. 

Робота та розрахунок елементів на центральний розтяг. 

Розрахунок елементів на центральний стиск. Розраху-

нок згинальних елементів. 

5 - 

6. Колони для будівель і споруд. Дощатоклєєні колони. 

Дощатоклеєні армовані кололни. Клеєфанерні колони. 

4 - 

7. Балки для будівель і споруд. Загальні відомості. Доща-

токлеєні балки. Клеєфанерні балки. Балки із складених 

елементів. 

4 - 

 Усього годин 30 - 
 

6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи студента над вивченням дисципліни «Інжене-

рне проектування міських територій, будівель і споруд» є складання письмово-

го звіту за темами вказаними в п.6.1. Звіт включає план, вступ, основну части-

ну, висновки, список використаної літератури. 

Звіт оформляється в рукописному або друкованому варіанті на стандартному 

папері А4 з одного боку. Захист звіту про самостійну роботу відбувається у те-

рміни, спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 
 

7. Методи навчання  
 

Лекційний курс та практичні заняття супроводжуються ілюстративним мате-

ріалом у вигляді: 

• реальних проектів міських будівель і споруд та їх дерев'яних елементів і 

конструкцій  виконаних проектними організаціями; 

• навчальних (імітаційних) проектних розробок дерев'яних елементів і 

конструкцій міських будівель і споруд;  

• моделей та макетів окремих міських будівель і споруд; 

• слайдів та відеофільмів. 
 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу викорис-

товуються наступні методи оцінювання знань: 

• поточний тестовий контроль засвоєння матеріалу на змістовому модулі; 

• оцінка за самостійну роботу. 

Контроль знань студентів здійснюється за: 
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• тестовими завданнями; індивідуальними контрольними завданнями; пи-

таннями гарантованого рівня знань; 

• ККР (комплектами контрольних робіт). 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

 
9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
9.1. Розподіл балів, що присвоюється студентам при поточному вивченні 

дисципліни 
 

Змістовий модуль  Тести Сума 
84 16 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Т1-Т7 100 

12 12 12 12 12 12 12 

 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума 

балів  
Для заліку 

90 – 100 

Зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення дисципліни 

 
1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інженерне проектування мі-

ських територій, будівель і споруд» за напрямом підготовки 6.060101 «Будів-

ництво» усіх форм навчання за професійним спрямуванням «Міське будівницт-

во і господарство»/ Ромашко В.М., Гомон С.С. - Рівне: НУВГП, 2013.- 16 с.  

2. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Інже-

нерне проектування міських територій, будівель і споруд» за напрямом підго-

товки 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання за професійним спрямуван-

ням «Міське будівництво і господарство»/ Ромашко В.М.,  Гомон С.С. - Рівне: 

НУВГП, 2013.- 24 с.  
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11. Рекомендована література 

11.1 Базова 
1. Гавриляк А.І. та ін. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація  

будівель / За ред. Гавриляка А.І. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. -   

540 с. 

2.  Гомон С. С. Конструкції із дерева та пластмас. Практикум : навч. посіб. /  

С. С. Гомон. – Рівне : НУВГП, 2012. – 154 с. 

11.2 Допоміжна 
1. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – Київ,  

2006. 

     2.  ДБН В.2.6-133:2010. Дерев'яні конструкції. Основні положення. – Київ,      

     2010. 

3. ДБН В.3.1-1-2002. Ремонт та підсилення несучих і огороджувальних буді-

вельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд. К.: Держкомі-

тет України з будівництва і  архітектури , 2002.- 82 с. 

4. Ромашко В.М. Діагностика і відновлення будинків і споруд. - Рівне., 

НУВГП, 2012. -  275 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
 
1. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

2. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 
6. Кафедра Міського будівництва та господарства 

http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-mbg  

7. Містобудування та територіальне планування / Науково-технічні 

збірники. – К.: КНУБА.  http://library.knuba.edu.ua/node/86  

8. The National Association of City Transportation Officials (NACTO) 

https://nacto.org 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


