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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Транспортні інженерні спо-
руди» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 
«Автомобільні дороги і аеродроми». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок про проектування конструкцій споруд надзем-
них переходів, які влаштовуються на автомобільних дорогах. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Транспортні інженерні споруди» 
є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 
студентів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Вивчення 
курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів – «Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Будівельні конструкції», 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної ро-
боти на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання пос-
тавлених задач.  

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

Анотація 

Підготовка фахівців з проектування та розрахунку конструкцій дорожніх 
споруд є невід’ємним складником формування в них професійної компетент-
ності та майстерності. Програма навчання передбачає ознайомлення, як з 
методами розрахунку, так і з’єднання окремих елементів металевих констру-
кцій. 

Курс дисципліни «Транспортні інженерні споруди» носить міждисциплі-
нарний характер і передбачає використання сучасних технологій навчання 
міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів теоретично-
го та практичного циклів із дисциплінами фахової підготовки студентів.  

Ключові слова: балка, ферма, колона, фундамент. 
Abstract 

Training of specialists in the design and calculation of structures of road con-
structions is an integral part of the formation of their professional competence and 
skills. The training program involves getting acquainted with both the methods of 
calculation and the connection of individual elements of metal constructions. 

The course "Transport engineering structures" has a multidisciplinary nature 
and involves the use of modern technologies for intercultural communication 
education, is one way to combine courses in theoretical and practical cycles with 
the disciplines of students' professional training. 

Key words: beam, farm, column, foundation. 
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1.Опис навчальної дисципліни 

„Транспортні інженерні споруди” 
Найменування показ-

ників 
Галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 4 
 

Галузь знань: 
19 „Архітектура та 

будівництво” 

Вибіркова 
(скорочений термін навчан-

ня) 
Спеціальність 192 „Бу-
дівництво та цивільна 

інженерія”  
Модулів: 2 
 

Спеціалізація 
 „Автомобільні дороги і 

аеродроми” 
 

Рік підготовки 

4-й 5-й 

Змістових модулів: 3 
 

Семестр 

8-й 10-й 
Лекції 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
ІНДЗ – 1 

22 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

20 год. 10 год. 
Лабораторні 

  

Самостійна робота 

Загальна кількість го-
дин: 120 

78 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 4; 
самостійної роботи 
студента – 4. 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

12 год. 12 год. 
Вид контролю 

8-й семестр – 
залік. 

10-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 викладання дисципліни “Транспортні інженерні споруди” є засво-
єння студентами загальних знань про транспортні дорожні споруди, такі, як 
металеві надземні переходи. 

Фахівець повинен знати типи балок і балкових кліток, опор та їх вузлові 
поєднання, розрахункові схеми конструкцій надземних, підземних переходів, 
види фундаментів під них. 

Фахівець повинен вміти виконувати розрахунки і конструювання балок і 
балкових конструкцій та вузлів поєднання балок, , проектувати центрально- і 
позацентрово стиснуті стояки та їх елементи, проектувати основи та фунда-
менти під опори споруд надземних переходів. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І (Ригелі транспортних споруд) 

Тема 1. Загальні поняття про надземні переходи, пішохідні мости, га-

лереї. Металеві каркаси надземних переходів. 

Види і форми надземних переходів. Конструкції мостів над автомобіль-
ною дорогою і їх види за умовами роботи. Галерейні споруди: види галерей, 
підвісні, на опорах консольні. Загальна характеристика каркасів надземних 
переходів. Схема каркасу, поперечні та поздовжні конструкції, основні еле-
менти каркасу та їх функції, урахування експлуатаційних, загально будівель-
них, виробничих та економічних вимог під час проектування каркасів. 

Тема 2. Розрахунок каркасів споруд надземних переходів. 
Обгрунтування розрахункової схеми поперечних рам і каркасу в цілому: 

фактична робота сталевого каркасу, передумови розрахунку, методи розра-
хунку сталевих каркасів, урахування податливості з'єднань колони з фунда-
ментом і ригелем, співвідношення моментів інерцій перерізів елементів рам. 

Навантаження на поперечну раму: постійне, снігове, вітрове. 
Статичний розрахунок поперечної рами: схеми завантаження рами, 

послідовність статичного розрахунку, урахування можливих навантажень і 
визначення розрахункових зусиль в основних перерізах рами. 

Особливості роботи і розрахунку ферм в системі поперечної рами з 
урахуванням опорних моментів та розпору рами. 

Тема 3. Ригелі надземних переходів (Балки і балкові конструкції). 
Область застосування балок і балкових конструкцій, класифікація балок 

за статичними схемами, типами перерізів та способами з’єднання елементів. 
Компонування балкових перекриттів: схеми, переваги, недоліки. 

Тема 4. Розрахунок балок і балкових конструкцій. 
Особливості роботи і розрахунку балкових конструкцій, конструктивні 

вимоги. Вибір розрахункових схем балок, збір навантажень і визначення 
зусиль. Підбір поперечного перерізу складеної балки: визначення висоти 
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балки, товщини стінки, товщини і ширини поясу. Перевірка міцності та жор-
сткості складеної балки. Зміна перерізу по довжині балки. Забезпечення зага-
льної стійкості складених балок. Перевірка місцевої стійкості поясів і стінки 
складених балок. Розрахунок з’єднання поясів зі стінкою, опорної частини та 
стиків зварних складених балок. 

Тема 5. Ригелі надземних переходів (ферми, рами, арки). 
Загальна характеристика ферм, рам та арок. Класифікація та порівняльний 

аналіз їх за статичними схемами, контурами поясів і типами решітки. Генера-
льні розміри ферм, рам та арок в конструкціях надземних переходів.  

Тема 6. Розрахунок ферм, рам, арок. 
Особливості роботи і розрахунку ригелів у вигляді ферм, рам, арок, конс-

труктивні вимоги. Забезпечення загальної стійкості ферм, в’язі між фермами. 
Розрахунок ферм: навантаження на ферми та визначення вузлових сил, ви-
значення зусиль в стержнях, підбір перерізів стержнів ферм: центрально-
розтягнутих, центрально-стиснутих і за граничною гнучкістю. Основи конс-
труювання ферм з парних кутиків. Основи конструювання та розрахунку 
вузлів легких ферм. Розрахунок і підбір перерізів рам та арок. 

 

Змістовний модуль 2 (Опори і фундаменти транспортних споруд) 
 

Тема 7. Колони споруд надземних переходів. 

Типи колон та їх поперечних перерізів, розрахункові довжини ділянок ко-
лон. Загальна характеристика суцільних і наскрізних колон, типи поперечних 
перерізів суцільних і наскрізних колон, типи з’єднувальної решітки наскріз-
них колон.  

Тема 8. Розрахунок колон надземних переходів. 

Розрахунок центрально і позацентрово навантаженої колони. Підбір і пе-
ревірка поперечного перерізу суцільної і наскрізної колони. Розрахунок і 
конструювання елементів з’єднувальної решітки наскрізних колон. Констру-
ювання, особливості роботи та розрахунку оголовків і баз колон. Конструю-
вання стержня наскрізної колони. перевірка стійкості наскрізної колони в 
цілому, розрахунок розкосів решітки колони. 

Тема 9. Проектування основ і фундаментів під опори споруд надзем-

них переходів. Аналіз грунтових умов будівельного майданчика, фізико-
механічні характеристики грунтів. Типи фундаментів під опори споруд над-
земних переходів. 

Тема 10. Складання специфікації надземних переходів. 

Форми і види специфікацій. Складанння специфікацій, як на окремі виро-
би, відправні марки так і на конструкцію надземного переходу в цілому. 
Особливості специфікацій на вироби з металу, залізобетону та дерева. 

Тема 11. Підсилення конструкцій надземних переходів, фундаментів і 

закріплення їх основ при реконструкції споруд.  
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Обстеження і оцінка напружено-деформованого стану до і після реконст-
рукції. Причини, які обумовлюють необхідність підсилення конструкцій і 
фундаментів та їх закріплення. Закріплення існуючих грунтових основ. Під-
силення фундаментів (захист фундаментів від вивітрювання, збільшення 
міцності фундаментів, збільшення розмірів підошви та глибини закладення 
фундаментів, підведення паль). Питання охорони праці в проектній докумен-
тації. 
 

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 

Змістовий модуль І (Ригелі транспортних споруд) 
Тема 1. Загальні поняття про 
надземні переходи, пішохі-
дні мости, галереї. Металеві 
каркаси надземних перехо-
дів 

8 2 - - - 6 8 1 - - - 7 

Тема 2. Розрахунок каркасів 
споруд надземних переходів 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 3. Ригелі надземних 
переходів (Балки і балкові 
конструкції) 

10 2 - - - 8 10 - - - - 10 

Тема 4. Розрахунок балок і 
балкових конструкцій 

10 2 4 - - 4 10 - 2 - - 8 

Тема 5. Ригелі надземних 
переходів (ферми, рами, 
арки) 

10 2 - - - 8 10 - - - - 10 

Тема 6. Розрахунок ферм, 
рам, арок 

10 2 4 - - 4 10 - 2 - - 8 

Змістовний модуль ІІ (Опори і фундаменти транспортних споруд) 
Тема 7. Колони споруд 
надземних переходів 

10 2 - - - 8 10 1 - - - 9 

Тема 8. Розрахунок колон 
надземних переходів 

10 2 4 - - 4 10 - 1 - - 9 

Тема 9. Проектування основ 
і фундаментів під опори 
споруд надземних переходів 

10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 

Тема 10. Складання специ-
фікації надземних переходів 

10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 
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Тема 11. Підсилення конс-
трукцій надземних перехо-
дів, фундаментів і закріп-
лення їх основ при реконст-
рукції споруд 

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

Модуль 2 

ІНДЗ 12 - - - 12 - 12 - - - 12 - 
Разом годин 120 22 20 - 12 66 120 2 10 - 12 96 

5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Розрахунок каркасів споруд надземних перехо-
дів 

2 1 

2 Тема 2. Розрахунок балок і балкових конструкцій 4 2 
3 Тема 3. Розрахунок ферм, рам, арок 4 2 
4 Тема 4. Розрахунок колон надземних переходів 4 1 
5 Тема 5. Проектування основ і фундаментів під опори 

споруд надземних переходів 
2 2 

6 Тема 6. Складання специфікації надземних переходів 2 2 
7 Тема 7. Підсилення конструкцій надземних переходів, 

фундаментів і закріплення їх основ при реконструкції 
споруд 

2 - 

Всього годин 20 10 

 

6. Самостійна робота студентів 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня: 
21 година (0,5*(22+20)) – підготовка до аудиторних занять; 
24 години (4*6,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів;  
12 години – індивідуальне навчально-дослідне завдання (РГР); 
21 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальні поняття про надземні переходи, пішо-
хідні мости, галереї. Металеві каркаси надземних пе-
реходів 

6 7 
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2 Тема 2. Розрахунок каркасів споруд надземних перехо-
дів 

6 9 

3 Тема 3. Ригелі надземних переходів (Балки і балкові 
конструкції) 

8 10 

4 Тема 4. Розрахунок балок і балкових конструкцій 4 8 

5 Тема 5. Ригелі надземних переходів (ферми, рами, 
арки) 

8 10 

6 Тема 6. Розрахунок ферм, рам, арок 4 8 

7 Тема 7. Колони споруд надземних переходів 8 9 
8 Тема 8. Розрахунок колон надземних переходів 4 9 
9 Тема 9. Проектування основ і фундаментів під опори 

споруд надземних переходів 
6 8 

10 Тема 10. Складання специфікації надземних переходів 6 8 
11 Тема 11. Підсилення конструкцій надземних переходів, 

фундаментів і закріплення їх основ при реконструкції 
споруд 

6 10 

Всього годин 66 96 

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 Індивідуа-
льне науко-
во-дослідне 

завдання 
(РГР) 

Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 40 100 
9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 

Т1, Т2, …, Т11 – 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 “Транспортні інженерні 
споруди” 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. 

 

11. Рекомендована література 

Базова: 
1. Романюк В.В. Робочі майданчики виробничих будівель: Навчальний 

посібник. - Рівне: НУВГП, 2007. - 281с. 
2. Нілов О.О., Пермяков В.О., Шимановский О.В., Білик С.І., Лаврінен-

ко Л.І., Белов І.Д., Володимирський В.О. Металеві конструкції: Зага-
льний курс: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання 2-
е, перероблене і доповнене / Під загальною редакцією О.О. Нілова та 
О.В. Шимановського. – К.: Видавництво «Сталь», 2010. – 869 с., рис 
408, табл. 138. 

3. Романюк В.В. Металеві конструкції. Розрахунок елементів і 
з’єднань: Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2014. - 449с. 

4. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструк-
ції / За ред. Ф.Є. Клименка: Підручник. – 2 –ге вид., випр. і доп. - 
Львів: Світ, 2002.  - 312 с.: 320 іл. 

5. Зоценко М.Л., Коваленко В.І., Хілобок В.Г., Яковлєв А.В. ,Інженерна 
геологія. Механіка ґрунтів, основи і фундаменти.- Київ: Вища школа, 
1992. 

6. Бабич Є.М., Крусь Ю.В. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти.- 
РДТУ, 2001. 

Допоміжна: 

1. ДБН В.2.6 – 163: 2010. Сталеві конструкції. Норми проектування, 
виготовлення і монтажу / Мінрегіонбуд України – К.: ДП «Украрх-
будінформ», 2011.- 202 с. 

2. ДБН В.1.2.–2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – 
Київ, 2006. – 60 с. 

3. ДСТУ Б В.1.2. – 3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проекту-
вання. – Київ, 2006. – 10 с. 

4. ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва” К.: Мі-
нрегіонбуд України.- 2008. 

5. ВБН В.2.1-1-1997 “Підсилення фундаментів будівель та споруд, по-
будованих на просідаючих грунтах, буроін’єкційними палями” К.: 
Укрмонтажспецбуд.- 2000. 
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6. СНиП 2.03.11 – 85. Защита строительных конструкций от коррозии/ 
Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48 с. 

 
12. Електронний репозиторій НУВГП 

1. Романюк В.В. Робочі майданчики виробничих будівель: Навчальний посі-
бник. - Рівне: НУВГП, 2007. - 281с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7527. 

2. Романюк В.В. Металеві конструкції. Розрахунок елементів і з’єднань: На-
вчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2014. - 449с. http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
id/eprint/7527. 

13. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http.//www.nbuv.gov.ua/ 
2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Елект-

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

тронний 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


