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1. ВСТУП 
 

Чинними нормативними документами з проектування мостів не 
визначено поняття надійності, і тому інженери нерідко помилково вважають 
детерміністичні розрахунки конструкцій на міцність і стійкість за розрахунки 
надійності. Насправді – це інші розрахунки, що виконуються з ймовірністних 
позицій. Вони мають за мету відповісти на запитання: наскільки 
гарантованою є обчислена міцність і стійкість конструкції та який час будуть 
зберігатись її експлуатаційні властивості?  

Найчастіше поняття надійність для електронних і механічних систем 
трактується як складна властивість системи виконувати свої функції та 
зберігати експлуатаційні показники протягом заданого часу. В 
мостобудівництві надійність – це здатність елементів моста виконувати 
задані функції в певних умовах експлуатації, зберігаючи протягом 
встановленого часу нормативні експлуатаційні показники. Надійність 
визначається ймовірністю того, що не буде досягнуто жодного з 
розрахункових граничних станів в жодному з несучих елементів моста.  

Кількісним параметром надійності є ймовірність того, що не буде 
перевищено граничного стану, тобто йдеться про ймовірність того, що не 
станеться руйнування. 
Ключові слова: міст, ймовірність, надійність,  руйнування. 

The current normative documents on the design of bridges have not 
defined the concept of reliability, and therefore engineers often mistakenly consider 
deterministic calculations of structures for durability and stability for reliability 
calculations. In fact, these are other calculations performed from probability 
positions. They have the purpose to answer the question: how much is the 
calculated durability and stability of the design guaranteed and how long will its 
operational properties be maintained? 

Often, the notion of reliability for electronic and mechanical systems is 
treated as a complex feature of the system to perform its functions and to maintain 
performance over a given time. In bridge construction, reliability is the ability of 
bridge elements to perform specified functions under certain operating conditions, 
maintaining normative operating indicators for a set time. Reliability is determined 
by the probability that none of the calculated boundary states in any of the 
supporting elements of the bridge will be achieved. 

A quantitative reliability parameter is the probability that the boundary 
state will not be exceeded, that is, the probability that there will be no destruction. 
Key words: bridge, probability, reliability, destruction.   
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна  
форма 

навчання 
Кількість кредитів: 
3 
 

Галузь знань: 
19 „Архітектура  
та будівництво” 

Дисципліна професійної 
та практичної підготовки 

 
Спеціальність 192  
„Будівництво та 

цивільна інженерія”  
Модулів: 1 

Спеціалізація: 
„Мости і транспортні 

тунелі” 
 

Рік підготовки 
5-й -й 

Змістових модулів: 
3 

 
Семестр  

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання -  

Загальна кількість 
годин:  90 

9-й -й 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4; 
самостійної роботи 
студента – 4. 

 
Рівень вищої освіти:  

магістр. 

Лекції 

18 год. - 

Практичні, семінарські 

18 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 
54 год. - 

Індивідуальні завдання 
- - 

Вид контролю 

залік - 

 
Примітка: Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної 
роботи становить: для денної форми навчання 66% до 34%. 
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3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою викладання предмету “Основи надійності мостових споруд” є 
забезпечення необхідного теоретичного та практичного рівня знань і 
інженерних навиків спеціалістів в області будівництва мостів, достатнього 
для створення економічних транспортних споруд, технологічних в 
будівництві й надійних в експлуатації. Досягнення цієї мети забезпечується 
лекційними та індивідуальними заняттями з студентами і виробничими 
практиками та виконанням дипломного проекту, складанням іспитів, заліків 
та здійсненням поточного контролю знань. 

Завданням курсу є отримання необхідних знань в області надійності 
будівництва та експлуатації мостів і інших споруд на дорогах, ознайомлення з 
основними питаннями організації та планування будівництва мостів і 
методами їх влаштування, принципами надійного  будівництва. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 знати: 
            - про концепцію безпеки;  

- основні поняття теорії ймовірності та математичної статистики;  
- принципи аналізу надійності елементів мостової споруди; 
- статистичні моделі опору та навантаження; 
- надійність і норми проектування;  
- метод статистичних випробувань;  

вміти: 
- визначати надійність елемента під час експлуатації; 
- будувати моделі деградації елементів споруд; 
- встановлювати процедури визначення надійності елемента моста під  

              час  експлуатації; 
- прогнозувати залишковий ресурс елементів мостів; 
- користуватись моделями оцінки технічного стану мостової споруди; 
- приймати рішення про доцільність подальшої експлуатації мостової  

              споруди. 
 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль ЗМ 1   
Основні поняття теорії ймовірності 

 
Тема 1.1. Вступ. Концепція безпеки споруди.    
Тема 1.2. Основні поняття теорії ймовірності та математичної статистики.  
Тема 1.3. Основні поняття теорії ймовірності та математичної статистики 
(продовження). 
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Тема 1.4. Основні поняття теорії ймовірностей та математичної статистики 
(продовження). 

 
Змістовий модуль ЗМ 2  

Аналіз надійності споруд  

Тема 2.1.  Принципи аналізу надійності елементів споруди. 
Тема 2.2.  Довговічність елементів споруди. 

 
Змістовий модуль ЗМ 3  

Надійність і норми проектування  

Тема 3.1.  Надійність і норми проектування. 
Тема 3.2.Проектна надійність елементів, запроектованих згідно чинних норм. 
Тема 3.3.  Феноменологічна модель деградації елементів мостів. 
 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  
змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 
денна форма 

У
сь

ог
о 

у тому числі 

ле
кц

ій
ні

 

пр
ак

ти
чн

і 

ла
бо

ра
- 

то
рн

і 

ін
ди

ві
- 

ду
ал

ьн
і 

са
м

ос
т.

 
ро

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основні поняття теорії ймовірності 

Тема 1.1. Вступ. Концепція 
безпеки споруди.   

10 2 2 - - 4 

Тема 1.2. Основні поняття теорії 
ймовірності та математичної 
статистики. 

10 2 2 - - 4 

Тема 1.3. Основні поняття теорії 
ймовірності та математичної 
статистики (продовження). 

10 2 2 - - 4 

Тема 1.4. Основні поняття теорії 
ймовірності та математичної 
статистики (продовження). 

10 2 2 - - 4 

Змістовий модуль 2. Аналіз надійності споруд 
Тема 2.1. Принципи аналізу 
надійності елементів споруди. 

10 2 2 - - 8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 2.2. Довговічність 
елементів споруди. 

10 2 2 - - 8 

Змістовий модуль 3. Надійність і норми проектування 

Тема 3.1 Надійність і норми 
проектування. 

10 2 2 - - 8 

Тема 3.2. Проектна надійність 
елементів, запроектованих згідно 
чинних норм. 

10 2 2 - - 8 

Тема 3.3. Феноменологічна 
модель деградації елементів 
мостів. 

10 2 2 - - 6 

Усього годин 90 18 18 - - 54 
 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин для самостійної роботи студентів денної форми 
навчання: 

- підготовка до аудиторних занять – 0,5год/1год занять; 
- підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС; 

 - опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 
викладаються на лекціях – 15 год. на 1 кредит ЄКТС.  
 

5.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№  
заняття 

Назва теми 
К-сть 
годин 
денна  

1 2 3 

1 Тема 1.1. Вступ. Концепція безпеки споруди.   4 
2 Тема 1.2. Основні поняття теорії ймовірності та 

математичної статистики. 
4 

3 Тема 1.3. Основні поняття теорії ймовірності та 
математичної статистики (продовження). 

4 

4 Тема 1.4. Основні поняття теорії ймовірності та 
математичної статистики (продовження). 

4 

5 Тема 2.1. Принципи аналізу надійності елементів 
споруди. 

8 

6 Тема 2.2. Довговічність елементів споруди. 8 
7 Тема 3.1 Надійність і норми проектування. 6 
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1 2 3 

8 
Тема 3.2. Проектна надійність елементів, 
запроектованих згідно чинних норм. 

10 

9 
Тема 3.3. Феноменологічна модель деградації 
елементів мостів. 

6 

Всього: 54 

 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під  час лекційного курсу використовуються: 

7.1. Активізація навчального процесу на лекціях в основному 
проводиться шляхом розв'язання проблемних ситуацій та спеціалізації курсу. 

7.2. Робота в Інтернеті. Студент під час самостійної роботи має 
можливість увійти в Інтернет з метою поглибленого вивчення матеріалу 
викладеного в конспекті за темами курсу. 

7.3. Використання ПЕОМ. Всі задачі можуть бути розв’язані з 
використанням обчислювальних  програм для ПЕОМ “МИРАЖ”, “ЛИРА” та 
“SCAD”. 

7.4. При проведенні аудиторних занять рекомендується застосовувати 
технічні засоби навчання: слайди, плакати, моделі, макети, діючі прозорі 
моделі тощо, які активізують зорову пам’ять студентів, значно покращують 
сприйняття того матеріалу, який потребує просторової уяви. 

7.5. Метод активного навчання. Лекцію: “Феноменологічна модель 
деградації елементів мостів ”  прочитати як проблемну. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методи поточного контролю: поточне тестування, індивідуальне 
опитування, фронтальне опитування, перевірка виконаних перевірка 
індивідуальних завдань. 

Методи модульного контролю: письмові тестові роботи, підсумкове 
тестування. 

Підсумковий контроль (дев’ятий семестр) проводиться усно або 
письмово за комплектами контрольних робіт (ККР). 
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а. Підсумковий контроль (ПК) 

 

Підсумковий письмовий 
контроль 

ПК–1    

Форма контролю  залік  

 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Модуль 1 

∑ балів 

 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

Т1.1 - Т1.4 Т2.1 - Т2.5 Т3.1 – Т3.3 

40 30 30 100 max балів 

20 20 20 60 min балів 

 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за 
всі види нав-

чальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно   
 
 

зараховано 

82 – 89 
добре  

74 – 81 

64 – 73 
задовільно  

60 – 63 

35 – 59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0 – 34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивчення 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивчення дисципліни 
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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Комплекс методичного забезпечення навчального процесу містить 
такі матеріали:  

10.1. Для підготовки до занять рекомендований підручник: Лучко 
Й.Й. Мости: Конструкції та надійність. Під редакцією В.В. Панасюка. -  
Львів. Каменяр. - 2005. - 991 с. 

10.2. Для проведення тестування розроблені комп’ютеризовані 
завдання; 

10.3. Для активізації аудиторних занять використовують комплект 
демонстраційних моделей, комплект плакатів та комплект слайдів для 
кодоскопа. 
   

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

 Базова 
1. ДБН В.3.1-218-174-2002.- Мости та труби. Оцінка технічного стану 

мостів, що експлуатуються. - Державна служба автомобільних доріг 
України. - Київ.:2002.- 74 с.  

2. ДБН В.2.3-6-2002. - Мости та труби. Обстеження і випробування. - 
Київ. 2002.  

3. Настанови з визначення технічного стану мостів./Лантух-Лященко 
А.І. та ін. – ТАУ. Логос. К.: 2002. – 117 с. 

4. Страхова Н.Є. Експлуатація та реконструкція мостів – К.: НМК ВО, 
1992. – 68 с. 

5. Лучко Й.Й. та ін. Мости: конструкції та надійність.- Львів, Каменяр.-
2005.- 989 с. 

 

Допоміжна 
1. Строительство мостов и труб. Справочник./ Под редакцией Кирилова 

В.С.- М.: Транспорт.- 1975.- 600 с. 
2. Колоколов Н.М., Вейблат Б.М. Строительство мостов. – М.: 

Транспорт.- 1984.- 504 с.  
3. Mosty Łukowe -  Dzieła Kultury. Projektowanie, Budowa, Utrzymanie. 

Politechnika Wrocławska. Wrocław. Rzecz Pospolita Polska. - 2015. - 542 
str. 
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8. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
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9. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44)/ /[Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
10. Рівненський ЦНТЕІ (33028, Рівне, вул. Замкова, 22, к. 401, тел. 222344, 
620449). 
11. Інтернет-бібліотеки: http: //www. aref. ilib. com. ua (каталог 
авторефератів, дисертацій). 
12. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н.  Бекетова/[Електронний 
ресурс] . – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 
13. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 
14. Пошукові сайти:  http: //www. usuce. dp. ua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


