
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПВ 04;  
2. Назва:  МІСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:8 семестр; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кочкарьов Д.В., канд. техн. наук, 
доцент кафедри міського будівництва і господарства 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- архітектурні, конструктивні та екологічні основи проектування міських інженерних споруд; 
- особливості зведення та експлуатації міських інженерних споруд;  
- особливості реконструкції міських інженерних споруд. 

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. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, курсове проектування, самостійна робота, 
проміжні (комп’ютерне тестування, усне опитування) та підсумкові (екзамен) контрольні заходи. 
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Опір матеріалів», «Будівельна 
механіка», «Будівельні конструкції», «Інженерна геологія та механіка ґрунтів». 
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Планування та благоустрій 
міст», «Міський транспорт», «Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд». 

12. Зміст курсу: 
Типи та класифікація міських інженерних споруд. Основні вимоги до інженерних споруд. Екологічні 
та архітектурні аспекти розташування інженерних споруд у містах. 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. 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. 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. 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. Типи тунелів , труб та каналів, їх 
класифікація. Габаритні розміри та вузли трас тунелів, труб та каналів. Особливості зведення 
транспортних, комунікаційних, гідротехнічних та спеціальних тунелів. Загальні відомості з 
проектування тунелів, труб та каналів. Основні вимоги до заглиблених інженерних споруд, їх 
гідроізоляція та захист від корозії. Основи та особливості визначення навантажень та зусиль в 
тунелях, трубах та каналах. Особливості розрахунку комунікаційних споруд. Основні положення 
розрахунку та конструювання тунелю. Особливості розрахунку та конструювання труб і каналів. 
Дамби і відкриті канали, типи та конструктивні схеми кріплення їх укосів. 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. 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. Основні типи водонапірних башт, їх 
конструктивні схеми. Навантаження і впливи та особливості визначення зусиль в елементах башт. 
Основи розрахунку та конструювання елементів водонапірних башт. Типи залізобетонних 
резервуарів, їх класифікація. Особливості вимог до резервуарів для води. 3araльнi положення 
розрахунку резервуарів, особливості режимів їх завантаження. Прямокутні залізобетонні резервуари, 
їх типи та конструктивні схеми. Основи розрахунку прямокутних в плані залізобетонних резервуарів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особливості проектування залізобетонних ребристих покриттів. Конструювання елементів 
резервуару. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
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 / 

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. / 
В.М. Ромашко, О.В. Ромашко. Рівне: НУВГП. 2012. - 396с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. практичних робіт, 94 год. самостійної роботи, в т.ч. курсовий проект фаховий – 
36 год. Разом – 150 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: екзамен в кінці 6 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 
Виконання курсового проекту 60 балів, захист – 40 балів. 
16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри МБГ  
д.т.н. професор                                                                                         О.А. Ткачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ПВ 04; 
2. Title: URBAN ENGINEERING CONSTRUCTIONS;; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 
6. Semester when studying discipline: 8 semesters; 
7. Number of established ECTS credits: 6; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kochkarev D., PhD, Associate Professor, 
associate professor of the department of urban contraction and development 
9. Results of study: after studying the discipline the student should know: 
- architectural, constructive and ecological bases of design of urban engineering structures; 
- features of construction and operation of urban engineering structures; 
- features of the reconstruction of urban engineering structures. 
be able: 
- to construct design schemes of urban engineering structures; 
- to establish settlement schemes, as separate elements, and buildings in general; 
- carry out constructive calculations of urban engineering structures; 
- to assess the actual condition during the operation of urban engineering facilities. 
10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, course design, independent work, 
intermediate (computer testing, oral questioning) and final (exam) control measures. 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Resistance of Materials", "Construction 
Mechanics", "Building Structures", "Engineering Geology and Soil Mechanics". 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Planning and 
improvement of cities", "Urban Transport", "Architectural automated design of buildings and structures".. 
12. Course contents: 
ypes and classification of urban engineering constructions. Basic requirements for engineering structures. 
Ecological and architectural aspects of location of engineering structures in cities. Types of urban 
engineering structures, their classification. Features of bridges and overpasses in cities. Basic information 
about the structure of bridge transitions. Requirements for bridges and overpasses and determination of their 
main dimensions. Basic provisions for calculating bridges, overpasses and overpasses. Types of spatial 
structures and bridges. Features of the calculation schemes, the collection of load and determination of 
forces in the elements of bridges and overpasses. Features of bridges' reconstruction. The main types of 
reinforced concrete bridges and their span structures. Fundamentals of calculation and design of elements of 
reinforced concrete bridges. Structures of metal bridges and peculiarities of their calculation. Ways of 
connecting elements of metal bridges. Types of bridges, general information about them. Types of supports 
of beam bridges. Basics of designing and calculation of coastal and intermediate supports, peculiarities of 
their arrangement. Types and features of installation of support parts of beam bridges. Types of tunnels, 
pipes and channels, their classification. Overall dimensions and nodes of tracks of tunnels, pipes and 
channels. Features of the construction of transport, communication, hydrotechnical and special tunnels. 
General information on the design of tunnels, pipes and channels. Basic requirements for in-depth 
engineering structures, their waterproofing and corrosion protection. Basics and features of determination of 
loads and efforts in tunnels, pipes and channels. Features of the calculation of communication facilities. 
Basic provisions for calculating and constructing the tunnel. Features of calculation and design of pipes and 
channels. Dams and open channels, types and design schemes for fastening their slopes. Types of retaining 
walls, their purpose and classification. Basic requirements for retaining walls. construction of retaining walls 
and their overall dimensions. the main provisions of the calculation of retaining walls, especially their 
construction, reconstruction and operation. Constructive and calculation circuits of angular retaining walls. 
Fundamentals and their calculation and design. Constructive and calculation schemes of ribbed retaining 
walls. Features of their calculation and design. The main types of water towers, their design schemes. Load 
and impacts and features of determination of forces in the elements of the tower. Basis of calculation and 
design of elements of water towers. The main types of water towers, their design schemes. Load and impacts 
and features of determination of forces in the elements of the towers. Basis of calculation and design of 
elements of water towers. Types of reinforced concrete tanks, their classification. Features of the 
requirements for water tanks. 3rd position of calculation of reservoirs, especially modes of their loading. 
Rectangular reinforced concrete tanks, their types and design schemes. Basics of calculating rectangular in 
terms of reinforced concrete tanks. Features of design of reinforced concrete ribbed coatings. Design of 
reservoir elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended educational editions: 
1. Gibshman Mikhail Evgenevich, Designing of transport facilities: a textbook / M. E. Gibschman, V. I. 

Popov. - 2nd ed., Pererab. and add - M: Transport, 1988. - 447 s .: PL, TAB-ISBN - 
2. Livshits Yakov Davydovich. Examples of calculation of concrete bridges: accounting6. allowance / Ya.D. 

Livshits, MM Onishenko, AA Shkuratovsky. -K: Higher School Head ed., 1986. - 263 C .: IL., Tab. - 
ISBN -. 

3. Mocty and tunnels: textbook /[.С.А. Popov, V.O. Osishov, AM. Pomerantsev and others]; ed. S.A 
Popova. - M .: Transport, 1977.- 248 pp. Il. - ISBN -. 

4. Romashko Vasyl Nikolaevich. Urban engineering facilities: workshop, teaching. manual. / V.M. 
Romashko, O.V. Romashko Rivne: NUVGP. 2012. - 396s 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hours lectures, 28 hours practical work 94 hours. independent work, including course project professional 
- 36 hours. Together - 150 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 
tasks, use of multimedia tools. 
15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: exam at the end of the 8 th semester. 
Current control (60 points): testing, questioning. 
Realization of the course project 60 points, protection - 40 points.. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Doc. tech Sciences, professor, 
Head of the department  
of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


