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ВСТУП 

Програма обовєязкової навчальної дисципліни «Будівництво та експлуа-
тація інженерних мереж на дорогах та аеродромах» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності «Будів-
ництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродро-
ми». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок про інженерні мережі, які прокладаються поб-
лизу автомобільних доріг та на аеродромах. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Будівництво та експлуатація ін-
женерних мереж на дорогах та аеродромах» є складовою частиною циклу 
фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Бу-
дівництво та цивільна інженерія». Вивчення курсу передбачає наявність сис-
тематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Водопостачання і 
водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Проектування авто-
мобільних доріг», цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літера-
тури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та 
виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

Анотація 

Підготовка фахівців з інженерних мереж є невід’ємним складником фор-
мування в них професійної компетентності та майстерності. Програма на-
вчання передбачає ознайомлення з усіма видами мереж, які перетинають 
автомобільні дороги і виявляються як при проектуванні доріг, так і в процесі 
їх експлуатації. 

Курс дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж на до-
рогах та аеродромах» носить міждисциплінарний характер і передбачає ви-
користання сучасних технологій навчання міжкультурної комунікації, є од-
ним із способів поєднання курсів теоретичного та практичного циклів із дис-
циплінами фахової підготовки студентів.  

Ключові слова: інженерні мережі, трубопровід, водовідведення. 
Abstract 

Training of specialists in engineering networks is an integral part of the 
formation of their professional competence and skills. The training program 
envisages getting acquainted with all types of networks that cross the motorways 
and are found both in the design of roads and in the process of their exploitation. 

The course "Construction and operation of engineering networks on harbors 
and aerodromes" is interdisciplinary and involves the use of modern technologies 
for intercultural communication training, is one of the ways of combining courses 
of theoretical and practical cycles with the disciplines of students' professional 
training. 

Key words: engineering networks, foundation pits, pipeline, drainage. 
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1.Опис навчальної дисципліни 

„Будівництво та експлуатація інженерних мереж на автомобільних дорогах та 
аеродромах” 

Найменування показ-
ників 

Галузь знань, спеціаль-
ність, спеціалізація, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 3 
 

Галузь знань: 
19 „Архітектура та 

будівництво” 

Обов’язкова 
(скорочений термін навчан-

ня) 
Спеціальність 192 „Бу-
дівництво та цивільна 

інженерія”  
Модулів: 1 
 

Спеціалізація 
 „Автомобільні дороги і 

аеродроми” 
 

Рік підготовки 

3-й 4-й 

Змістових модулів: 2 
 

Семестр 

5-й 7-й 
Лекції 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
ІНДЗ – 1 

16 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 
Лабораторні 

  

Самостійна робота 

Загальна кількість го-
дин: 90 

58 год. 80 год. 
Індивідуальні завдання 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 2; 
самостійної роботи 
студента – 2. 

Рівень вищої освіти:  
бакалаврський 

12 год. 12 год. 
Вид контролю 

5-й семестр – 
залік. 

7-й семестр – 
залік. 

 

 

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

для денної форми навчання – 35% до 65%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни „Будівництво та експлуатація ін-
женерних мереж на автомобільних дорогах та аеродромах” студентами спеці-
альності 092 „Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації „Автомобіль-
ні дороги і аеродроми” є засвоєння студентами загальних знань про інженер-
ні мережі на автомобільних дорогах, сфери їх використання, можливості та 
перспективи розвитку, оволодіння знаннями стосовно їх експлуатації. 

Фахівець повинен знати основні види інженерних мереж на автомобіль-
них дорогах та аеродромах, їх класифікацію та способи прокладання. 

Фахівець повинен вміти проектувати автомобільні дороги та дорожні 
споруди з урахуванням наявності поблизу автомобільних доріг інженерних 
мереж. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Загальні положення про інженерні мережі на автомобільних 

дорогах і аеродромах, основні види та їх класифікація 

Мета та завдання навчальної дисципліни. Призначення інженерних мереж 
на автомобільних дорогах та аеродромах, їх класифікація. 

Тема 2. Будівельні конструкції інженерних мереж, класифікація гру-

нтів, які слугують для них основою 
Основні види будівельних конструкцій інженерних мереж (колектори, ка-

налізаційні колодязі, опори ліній електропередач і зв’язку). 
Будівельні матеріали з яких виготовляються будівельні конструкції авто-

мобільних доріг. Класифікація і основні показники будівельних конструкцій 
(залізобетонних, кам’яних, металевих, дерев’яних).  

Класифікація грунтів, які слугують основою для будівельних конструкцій 
інженерних мереж та самих мереж. Показники грунтів: основні фізичні хара-
ктеристики грунтів; похідні фізичні характеристики грунтів; міцнісні харак-
теристики грунтів; деформативні характеристики грунтів. 

Тема 3. Розміщення інженерних мереж на вулицях і проїздах 

Проектування мереж водопостачання, каналізації теплопостачання, газо-
постачання, електропостачання і зв’язку на вулицях і проїздах житлових 
районів і мікрорайонів населених пунктів. 

Тема 4. Способи прокладання та монтаж кабельних ліній електропос-

тачання і зв’язку 

Схеми та способи електропостачання населених пунктів. Класифікація 
надземних і підземних електромереж. Трансформаторні підстанції. 
Освітлення автомобільних доріг та аеродромів 

Схеми радіофікації і телефонізації. Способи прокладання телефонних, 
інформаційних, радіомереж та мереж кабельного телебачення. 

Тема 5. Організація будівництва та приймання в експлуатацію інже-

нерних мереж 
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Організація і рекомендації раціонального будівництва і провадження ро-
біт. Організаційні заходи будівництва, поняття про проект організації робіт 
(ПОБ) і проект виконання робіт (ПВР). 

Тема 6. Спеціалізовані технології та механізми виробничої бази будів-

ництва 

Основні поняття про матеріально-технічну базу будівництва інженерних 
мереж. Організація роботи будівельних машин і механізмів в будівництві. 

Тема 7. Техніко-економічні показникивиконання робіт 

Техніко-економічні показники та вибір оптимальних комплектів машин і 
механізмів. 

Тема 8. Способи безтраншейної розробки грунту 

Поняття про можливість прокладки трубопроводів під дорожнім насипом, 
залізничним проїздом без зупинки руху. Способи без траншейної прокладки 
трубопроводів: щитова проходка; продавлювання; проколювання (без розро-
бки грунту); горизонтальне буріння; вібровакуумний спосіб; гідромеханічний 
спосіб. 

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 
Модуль 1 

Тема 1. Загальні положення 
про інженерні мережі на 
автомобільних дорогах і 
аеродромах, основні види та 
їх класифікація 

8 2 2   4 8 - 1   7 

Тема 2. Будівельні констру-
кції інженерних мереж, 
класифікація грунтів, які 
слугують для них основою 

10 2 2   6 10 - 1   9 

Тема 3. Розміщення інжене-
рних мереж на вулицях і 
проїздах 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 4. Способи прокладан-
ня та монтаж кабельних 
ліній електропостачання і 
зв’язку 

10 2 2   6 10 - 1   9 

Тема 5. Організація будів-
ництва та приймання в екс-
плуатацію інженерних ме-
реж 

10 2 2   6 10 - 1   9 

Тема 6. Спеціалізовані тех- 10 2 2   6 10 - 1   9 
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нології та механізми вироб-
ничої бази будівництва 
Тема 7. Техніко-економічні 
показники виконання робіт 

10 2 2   6 10 - 1   9 

Тема 8. Способи без тран-
шейної розробки грунту 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Модуль 2 
ІНДЗ 12       12   12      12  
Разом годин 90 16 16 - 12 46 90 2 8   12  68 

5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальні положення про інженерні мережі на 
автомобільних дорогах і аеродромах, основні види та 
їх класифікація 

2 1 

2 Тема 2. Будівельні конструкції інженерних мереж, 
класифікація грунтів, які слугують для них основою 

2 1 

3 Тема 3. Розміщення інженерних мереж на вулицях і 
проїздах 

2 1 

4 Тема 4. Способи прокладання та монтаж кабельних 
ліній електропостачання і зв’язку 

2 1 

5 Тема 5. Організація будівництва та приймання в екс-
плуатацію інженерних мереж 

2 1 

6 Тема 6. Спеціалізовані технології та механізми вироб-
ничої бази будівництва 

2 1 

7 Тема 7. Техніко-економічні показники виконання робіт 2 1 
8 Тема 8. Способи без траншейної розробки грунту 2 1 

Всього годин 16 8 

 

6. Самостійна робота студентів 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня: 
16 годин (0,5*(16+16)) – підготовка до аудиторних занять; 
18 години (3*6,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів; 
12 години – індивідуальне навчально-дослідне завдання (РГР); 
12 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальні положення про інженерні мережі на 
автомобільних дорогах і аеродромах, основні види та 
їх класифікація 

4 7 

2 Тема 2. Будівельні конструкції інженерних мереж, 
класифікація грунтів, які слугують для них основою 

6 9 

3 Тема 3. Розміщення інженерних мереж на вулицях і 
проїздах 

6 8 

4 Тема 4. Способи прокладання та монтаж кабельних 
ліній електропостачання і зв’язку 

6 9 

5 Тема 5. Організація будівництва та приймання в екс-
плуатацію інженерних мереж 

6 9 

6 Тема 6. Спеціалізовані технології та механізми вироб-
ничої бази будівництва 

6 9 

7 Тема 7. Техніко-економічні показники виконання робіт 6 9 
8 Тема 8. Способи без траншейної розробки грунту 6 8 

Всього годин 46 68 

Звіт про самостійну роботу складається у вигляді есе з кожної теми на 
папері формату А4 (есе – звіт невеликого обсягу і вільного змісту, в якому 
викладено погляди автора на конкретну проблему чи питання). Роздрукуван-
ня – принтерне. Поля стандартні. Усі звіти можуть бути зброшуровані в один.  

6.2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачене навчальним пла-
ном у вигляді розрахунково-графічної роботи (РГР) з проектування способу 
безтраншейної розробки грунту для студентів денної та заочної форм на-
вчання. 

Розрахунково-графічна робота виконується у вигляді набраного на 
комп’ютері або написаного від руки чітким почерком тексту на папері фор-
мату А4 обсягом 10-15 стор. і містить наступні розділи: 

- загальні відомості (завдання на РГР, вступ); 
- оцінку інженерно-геологічних умов прокладки мереж; 
- визначення глибини прокладання мереж; 
- обчислення об’єму розроблюваного грунту; 
-     визначення мінімально-необхідного зусилля та підбір машин  

механізмів для проведення робіт; 
-  перелік використаних джерел з необхідними бібліографічними да-

ними. 
7. Методи навчання 
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При викладенні навчальної дисципліни використовуються такі інформа-
ційно-ілюстративні методи навчання: 

- проведення лекційних і практичних занять у вигляді копій на світло про-
зорій основі, учбових кінофільмів і плакатів; 

- розв’язування типових задач із складанням розрахункових схем; 
- виконанням індивідуального навчально-дослідного завдання, що супро-

воджується ознайомленням із реальними проектами, розробленими проект-
ними організаціями, у тому числі в комп’ютерному варіанті із застосуванням 
сучасного програмного забезпечення. 

 

8. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля; 
- оцінювання самостійної роботи; 
- оцінювання розрахунково-графічної роботи; 
- підсумковий тестовий залік. 
Для встановлення рівня знань використовується система із 100-бальною 

шкалою оцінювання. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Індивідуальне 
науково-

дослідне за-
вдання 

Сума 
Змістовий модуль №1 

 
Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 40 100 
7 8 7 8 7 7 8 8 

Т1, Т2, …, Т4 – теми змістовних модулів. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми навчальної 
діяльності 

Оцінка в КТСОНП 

90 – 100 зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 незараховано з можливістю повторного 

складання 
0-34 незараховано з обов’язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 
10. Методичне забезпечення дисципліни 
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Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Будівництво та експлуа-
тація інженерних мереж на дорогах та аеродромах” включає: 

- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дис-
ципліни (ІКНМЗД); 

- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- комплект прозірок (ксерокопій); 
- відеофільми та відео фрагменти; 
- друкований роздатковий матеріал; 
- МВ 12-03-01 Методичні вказівки до проведення практичних занять з 

дисципліни “Будівництво та експлуатація інженерних мереж” для студентів 
напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” професійного спрямування “Ав-
томобільні дороги та аеродроми” денної та заочної форм навчання / В.В. 
Супрунюк., – Рівне: НУВГП, 2014.- 29 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бойчук В.С. Довідник дорожника. Довідкове видання. – К.: Уро-
жай, 2002. – 553 с. 

2.  БілятинськийО.А., Старовойда В.П., Хом’як Я.В. Проектування 
автомобільних доріг. Частина 1. – К.: Вища школа, 1997. – 512 с. 

3.  БілятинськийО.А., Старовойда В.П., Хом’як Я.В. Проектування 
автомобільних доріг. Частина 2. – К.: Вища школа, 1998. – 411 с. 

4.  Федоров Н. В., Веселков С. Ф. Городские подземные сети и кол-
лекторы. – М.: Стройиздат, 1972. -    с. 

5. Ткачук О. А., Шадура В. О., Вепрева О. І. та ін. Водопровідні ме-
режі: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 112 с.  

6. Варфоломеев В. Л., Торчинский Я. Л., Шевченко Р. М. Справоч-
ник по проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабже-
ния.- К.: Будівельник, 1988. - 238 с. 

Допоміжна 
1. СНиП 2.01.07- 86. Тепловые сети. - М.: ЦИТП, 1988.- 48 с. 
2.  СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопро-

водов. - М.: ЦИТП, 1998. - 28 с. 
3.  СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Нормы проектирования. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 72 с. 
4.  СНиП 2.01.01 – 82. Строительная климатология и геофизика. – 

М.: Стройиздат, 1983. – 136 с. 
12. Електронний репозиторій НУВГП 

1. Федорчук Г.Ф., Фурсович М.О., Жеребятьєв О.В.  Механіка ґрунтів. 
Лабораторний практикум. Рівне: НУВГП. [Електронний ресурс].-  Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/np/2014.html 

13. Інформаційні ресурси 
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До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http.//www.rada.kiev.ua/ 
2. ИСС „Зодчий” / [Електронний ресурс].-  Режим доступу: 

http.//www.dbn.com.ua/ 
3. ИСС „Liga70”. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http.//www.liga.net/ 
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) / [Елект-

ронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.cbs.rv.ua/ 
6. Наукова бібліотека НУВГП – (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php).  

 
Програму склав: 
 
к.т.н. доцент кафедри АДОіФ    Супрунюк В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


