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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Інженерні споруди» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія».  

Дана дисципліна за вибором студента блоку «гідрогеологія та 
інженерна геологія». 

Викладається у VІІ-VІІІ семестрі 4 курсу бакалавратури в обсязі – 72 год.  
 (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 10 год., самостійна робота – 62 год. У 
курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 контрольні модульні роботи. 
Завершується дисципліна письмово-усним заліком. 

Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям теоретичних і 
практичних знань з технології проектування та будівництва інженерних 
споруд, а також вивчення вітчизняного і світового досвіду будівництва. 

Завдання – ознайомлення з будівельними матеріалами, методами 
підготовки основ, типами фундаментів і конструктивними особливостями 
інженерних споруд. 

Структура навчальної дисципліни – навчальна дисципліна 
«Інженерні споруди» складеться зі вступу та 9 тем. Передбачається два 
змістовних модулі - у змістовий модуль 1 входять вступ та теми № 1-2, а у 
змістовий модуль 2 – теми № 3-9. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
 класифікацію будівельних матеріалів та інженерних споруд; 
 взаємозв’язок системи будівництва інженерних споруд і системи 

гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень; 
 вітчизняній і світовий досвід будівництва. 
вміти: 
 орієнтуватися в системі будівництва інженерних споруд; 
 використовувати в практичної діяльності при виконанні інженерних 

вишукувань знання про інженерні споруди. 
Місце дисципліни - «Інженерні споруди» займає базове місце в 

структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» з геології, оскільки є дисципліною, що використовує 
досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, зокрема: фізики, 
математики, гідрогеології, геології, геофізики, інженерної геології, механіки 
ґрунтів та багатьох інших, і тісно пов’язана з практичною діяльністю 
людини. Навчальна дисципліна «Інженерні споруди» має прикладний 
професійно-орієнтований характер. 

Зв’язок з іншими дисциплінами - при вивченні дисципліни 
«Інженерні споруди» студентам необхідні знання з таких навчальних 
дисциплін як «Фізика», «Вища математика», «Математична статистика та 
обробка геологічної інформації», «Загальна геологія», «Основи геофізики», 
«Гідрогеологія», «Інженерна петрологія», «Ґрунтознавство» та «Інженерна 
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геологія». Дисципліна «Інженерні споруди» є базою і підґрунтям для 
вивчення таких навчальних дисциплін як «Механіка ґрунтів», «Регіональна 
інженерна геологія та інженерна геологія України», «Методика інженерно-
геологічних досліджень», «Інженерні споруди», «Меліоративна 
гідрогеологія» та «Гідрогеологія родовищ корисних копалин». 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ. 
 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль № 1 (ЗМ1) входять вступ та теми № 1-2, а у змістовий 

модуль № 2 (ЗМ2) – теми № 3-9. Обов’язковим для заліку є виконання самостійної 
реферативної роботи та мінімум залікових балів при яких студент 
допускається до заліку має становити 20 балів. (зазначаються умови, невиконання яких 
унеможливлює допуск до заліку) 

Оцінювання за формами контролю 
ЗМ1 ЗМ2  

Min. – 10 балів Max.– 30 
балів 

Min. – 10 
балів 

Max. –30 
балів 

Усне експрес 
опитування під 
час лекцій 

2 6 2 6 

Письмова 
самостійна 
реферативна 
робота 

3 9 3 9 

Модульна 
контрольна 
робота №1 

5 15 -------- --------- 

Модульна 
контрольна 
робота №2 

-------- --------- 5 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються деканатом. 
Для допуску до складання заліку обов’язково повторне виконання однієї з двох 
модульних контрольних (за вибором студента). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного 

складання; 
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 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності (за умови заліку) 

 
 
 
 
 
 
 
 

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
««ІІННЖЖЕЕННЕЕРРННІІ  ССППООРРУУДДИИ»»  

 
Змістовий модуль 1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА 
ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ 
ВСТУП (7 годин). 

Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни «Інженерні споруди». 
Категорії складності інженерних споруд. Основні фактори, що визначають 

вибір проектних рішень при проектування основ і фундаментів інженерних 
споруд. Категорії архітектурної й технічної складності будівель чи споруд 
цивільного призначення. 

Класифікація інженерно-геологічних умов ділянок будівництва інженерних 
споруд. Класифікація інженерно-геологічних умов забудованих територій, 
існуючих й експлуатованих будівель і споруд за ступенем соціально-
екологічного ризику. 

Стадії проектування інженерних споруд. Склад та порядок розробки 
проектної документації. Складові частини проектної документації для 
будівництво інженерних споруд: ескізний проект (ЕП); техніко-економічне 
обґрунтування (ТЕО); техніко-економічний розрахунок (ТЕР); проект (П); 
робочий проект (РП); робоча документація (Р). Особливості проектування 
інженерних споруд в залежності від їх категорії складності. 

Інженерні вишукування для будівництва інженерних споруд. Розподіл 
обсягів вишукувальних робіт залежно від порядку розроблення проектної 
документації. Інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, геотехнічні, 
інженерно-гідрогеологічні, інженерно-гідрометеорологічні вишукування для 
будівництва, вишукування для раціонального використання та охорони 
навколишнього середовища, спеціалізовані вишукування (умовно 
вишукувальні роботи). 
 
Тема 1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (9 годин). 

Природні кам'яні будівельні матеріали. Використання інтрузивних 
магматичних порід (граніти, сієніти, діорити й габро) та ефузивних 
магматичних порід (діабази, базальти, пемза та туф) в якості будівельного 
матеріалу. Використання осадових порід (піски, пісковики, глини, галька, 
гравій та валуни) в якості будівельного матеріалу. Використання 
метаморфічних порід (гнейси, мармури, кварцити й глинисті сланці) в якості 
будівельного матеріалу. 

В'яжучі речовини. Мінеральні (неорганічні) в'яжучі речовини. Повітряні 
в’яжучі речовини: будівельний гіпс і повітряне вапно. 

Гідравлічні в'яжучі речовини: гідравлічне вапно, портландцемент і 
спеціальні цементи (пуцолановий, пластифікований та гідрофобний 
портландцемент, шлакопортландцемент). Органічні в'яжучі й гідроізоляційні 
матеріали. Характерні риси органічних в'яжучих матеріалів. 
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Асфальтобетон, бітумні емульсії, бітумні та дьогтьові матеріали. Пергамін, 
руберойд і толь. 

Штучні кам'яні матеріали. Бетон, залізобетон (монолітний, збірний й 
збірно-монолітний), керамічні матеріали (глиняна цегла, керамічні камені, 
плити й труби), силікатні матеріали (силікатна цегла, бетони, блоки й плити) 
та азбоцемент. 

Метали. Позитивні властивості металів для використання у будівництві. 
Чорні метали: сталі й чавуни. Сортамент сталей. Кольорові метали: мідь, 
алюміній, цинк, нікель тощо. 

Деревина. Позитивні властивості та недоліки деревини для використання у 
будівництві. Застосування хвойних порід дерев (сосна, ялина, ялиця, кедр, 
модрина). Застосування листяних порід дерев( дуб, граб, береза, липа, осика, 
вільха, тополя тощо). 

Теплоізоляційні матеріали. Класифікація теплоізоляційних будівельних 
матеріалів. Органічні теплоізоляційні матеріали (деревоволокнисті й 
деревостружкові плити, соломіт, торфоплити, пінопласти, поропласти тощо). 
Неорганічні теплоізоляційні матеріали (мінеральна вата, мінераловатні плити, 
газобетон і пінобетон, піноскло, скляне волокно, вироби зі спученого перліту 
або вермікуліту тощо). Теплоізоляційні матеріали змішаного складу 
(фіброліт, арболіт тощо). 

 
Тема 2. ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ (5 годин). 

Фундаменти. Основні геометричні параметри фундаменту. Фундаменти на 
природній ґрунтовій основі. Фундаменти неглибокого закладення. Суцільні, 
стрічкові, стовпчасті й змішані фундаменти. Фундаменти глибокого 
закладання. 

Оцінка ґрунтів при будівництві споруд. Надійність ґрунтової основи. 
Головні фактори, які визначають надійність ґрунтових основ. 

Підготовка ґрунтових основ. Розробка та транспортування ґрунту. 
Механічна й гідравлічна розробка та вибухові роботи. Укладання ґрунту 
(відсипання та намивання). Ґрунтоущільнювальні машини й механізми 
(котки, трамбувальні й віброущільнювальні плити, котки-скрепери, 
трактори-бульдозери тощо). Прямі й непрямі методи геотехнічного 
контролю якості ущільнення ґрунтів. 

Водозахисні заходи. Поверхневий та підземний водовідлив, 
електроосмотичне водозниження, горизонтальний, вертикальний, 
комбінований, пластовий та променевий дренаж. 

Допустимі тиски на основу та її стійкість. Поняття про розрахунковий опір 
ґрунтової основи та розрахунок стійкості основ за деформацією ґрунтів та 
їхньою несучою здатністю. 

Фундаменти на штучній основі. Механічні, хімічні й фізико-хімічні 
способи зміцнення ґрунтів. 

Вибір типу й конструкції фундаменту. Фундаменти неглибокого 
закладення, фундаменти глибокого закладення, кесонний тип фундаменту, 
збірні фундаменти глибокого закладення, фундаменти із забивних паль і 
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паль-оболонок, фундаменти з набивних паль, стовпчасті фундаменти без 
розширення. 

Будівництво фундаментів в особливих інженерно-геологічних умовах. 
Фундаменти на просадних ґрунтах. Фундаменти на торфяномулистих 
ґрунтах. Фундаменти на багатолітньомерзлих ґрунтах. Фундаменти на 
насипних ґрунтах. Фундаменти в сейсмонебезпечних районах. 

 
Змістовий модуль 2. ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ, ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНИХ 
СПОРУД НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ОХОРОНА 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ 
ВИКОНАННІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ, 
БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД. 

 
Тема 3. ПРОМИСЛОВІ Й ЦИВІЛЬНІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ (7 годин). 

Класифікація промислових і цивільних будівель та споруд. Поняття 
«будівля» чи «споруда». Класифікація будівель та споруд залежно від 
матеріалів, з яких вони побудовані; класифікація за кількістю поверхів та за 
функціональним призначенням. Промислові будівлі та споруди. Цивільні 
(громадські) будівлі та споруди. Сільськогосподарські будівлі та споруди. 

Основні конструктивні елементи будівель та споруди й вимоги до них. 
Несучі конструктивні елементи, захисні конструктивні елементи, та ті 
елементи, що поєднують ці функції. Обов’язкові вимоги до будівель: 
функціональна (технологічна) доцільність, міцність і стійкість, 
довговічність, вогнестійкість, економічність та архітектурна виразність. 

Індустріалізація, типізація та уніфікація будівельного виробництва. 
Єдина модульна система в будівництві. 
Споруди цивільної оборони. 
Інженерно-геологічні вишукування для промислового і цивільного 

будівництва. 

Тема 4. ВОДОГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ (7 годин). 
Гідротехнічні споруди, їх класифікація, використання та призначення. 

Гідротехнічні споруди загального призначення. Водопідпірні, водозабірні, 
водопровідні, регуляційні, сполучені та водоскидні споруди. Спеціальні 
гідротехнічні споруди. Гідроенергетичні, воднотранспортні, водопровідні, 
каналізаційні, гідромеліоративні, рибогосподарські споруди. Класифікація 
гідротехнічних споруд за матеріалом, за способом будівництва, за умовами 
використання та за капітальністю будівництва. 

Гідровузли, їх елементи та компонування. Річкові воднотранспортні, 
енергетичні, водозабірні, водосховищні та комплексні гідровузли. Річкові 
низьконапірні гідровузли. Пригреблеві гідроелектростанції. Дериваційні 
гідровузли. 

Греблі. Рівні водосховища: нормальний підпертий рівень (НПР), 
форсований горизонт (ФГ) та горизонт мертвого об'єму (ГМО). Характерні 
об'єми водосховища: повний об'єм, корисний об'єм, резервний об'єм та 
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мертвий об'єм. Земляні греблі. Спосіб будівництва та типи земляних гребель. 
Кам'янонакидні греблі. Бетонні греблі. Гравітаційні, аркові, контрфорсні та 
змішані. 

Інженерно-геологічні умови основ гідротехнічних споруд. 
Водопропускні споруди. Водоскиди, водозабори, водоспуски, водогасники. 
Будівлі й споруди гідроелектростанцій (ГЕС) та гідровузлів. Методи 

будівництва та спорудження машинних будівель ГЕС і гідровузлів. 
Секційний, суцільний, підводний та спеціальний метод. 

Споруди на меліоративних системах. Способи зрошення. Схема 
зрошувальної мережі. Склад осушувальних систем. Споруди осушувальної 
мережі. 

Споруди для водопостачання та каналізації. Водопровід. Господарсько-
питні, виробничі та протипожежні системи водопостачання. Схеми 
водопровідних мереж. Каналізація та каналізаційні мережі. 

Природні й штучні водні шляхи. Зовнішні й внутрішні водні шляхи. 
Судноплавні канали і споруди на них. Одяг судноплавних каналів. Споруди 

на судноплавних каналах. 
Порти та портові споруди. Акваторія, рейд, причальний фронт, територія 

порту і портові споруди. Захисні, берегоукріплювальні, причальні та 
ремонтні споруди. 

 
Тема 5. СПОРУДИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ  
(7 годин). 

Теплові електростанції (ТЕС). Конденсаційні електростанції (КЕС). 
Теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Основне обладнання ТЕЦ і КЕС. Промислові 
майданчики ТЕС. 

Атомні електростанції (АЕС). Схема отримання енергії на АЕС. 
Принципові схеми АЕС і типи енергетичних ядерних реакторів. Основні 
напрями в розвитку атомної енергетики. Водо-водяний енергетичний 
реактор (ВВЕР). Реактор великої потужності канальний (РВПК). Основні 
способи розташування ядерних реакторів.  

Особливості інженерно-геологічних вишукувань при виборі майданчиків 
ТЕС і АЕС. Основні типи фундаментів для ТЕС та для реакторів АЕС. 

Тема 6. ЛІНІЙНІ СПОРУДИ ТА МОСТИ (7 годин). 
Особливість лінійних споруд. Дороги. Автомобільні дороги: 

загальнодержавні, обласні, районні, місцеві та внутрішньогосподарські. 
Поперечний профіль й елементи конструкції автомобільної дороги. 
Залізничні дороги. Поперечний профіль залізничного полотна. Споруди на 
дорогах. Мости, труби під насипами, лотки, фільтруючі насипи, акведуки, 
дюкери, шляхопроводи, естакади та віадуки. 

Магістральні трубопроводи. Нафтопроводи, газопроводи, бензопроводи, 
продуктопроводи та водопроводи. Магістральні нафтопроводи. Класифікація 
нафтопроводів. Схема споруд магістрального нафтопроводу. Головні 
споруди, лінійна частина, проміжні насосні перекачувальні станції та кінцеві 
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пункти. Магістральні газопроводи. Класифікація газопроводів. Схема споруд 
магістрального газопроводу. Газопровід з відгалуженнями та лупингами, 
головні споруди, компресорна станція, пункти контрольно-вимірювальної 
апаратури, ремонтно-експлуатаційна служба, лінійно-експлуатаційна служба, 
газорозподільна станція, підземні сховища газу, лінії зв'язку та 
електропередачі, установки електрозахисту газопроводу від корозії, 
допоміжні споруди. Специфічні особливості інженерних досліджень трас 
магістральних трубопроводів. Охоронні зони магістральних трубопроводів. 

Лінії електропередачі (ЛЕП). Склад основних елементів електричної 
мережі. Конструктивні елементи та основні параметри ЛЕП. 

Основні конструктивні елементи мосту. Основні системи мостів.  
Класифікація мостів за тривалістю служби, за матеріалами, за 

призначенням. за довжиною, за умовами роботи й пропускання суден. 
Інженерні дослідження для вибору місць і трас мостових переходів. 
 

Тема 7. ТУНЕЛІ (7 годин). 
Загальні відомості та класифікація тунелів. Схема перерізу тунелю. 

Транспортні тунелі. Гідротехнічні тунелі. Гірничопромислові тунелі. Тунелі 
міського господарства. 

Проектування тунелів. Визначення розмірів перерізу, вибір траси тунелю, 
типу облицювань та методів проходки. 

Способи проходки тунелів. Підземні способи проходки. Гірничі способи. 
Індустріальні способи проходки. Щитовий метод, кесонний метод, метод 
продавлювання та заморожування. Відкриті способи проходки. 

Вплив гірничого тиску та облицювання тунелів. Поняття про гірничий 
тиск та склепіння обвалення. Величина гірничого тиску. Тунельне 
облицювання, його призначення та типи. 
 
Тема 8. АЕРОДРОМИ (5 годин). 

Споруди повітряного транспорту. Аеропорт, аеродром, службово-технічна 
територія, відокремлені допоміжні споруди та приаеродромна територія. 
Класифікація аеродромів за призначенням, за тривалістю експлуатації, за 
транспортним призначенням та за розташуванням відносно повітряних ліній, 
які вони обслуговують. Основні вимоги до сучасних аеродромів. 

Інженерні споруди льотної зони. Льотна зона та зона забудови. Льотне 
поле, смуги безпеки та смуги повітряних підходів. 

Конструкції аеродромних покриттів. Будова та тип аеродромного 
покриття. 

 
Тема 9. ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА НАВКОЛИШНЄ 
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ОХОРОНА ПРИ ВИКОНАННІ 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ, БУДІВНИЦТВІ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД (5 годин). 

Показники й фактори впливу інженерних споруд на навколишнє 
середовище. Непрямі, інтегральні та диференційні показників впливу 
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будівель і споруд на навколишнє середовище. Фактори впливу, що майже не 
спостерігаються в природі до будівництва інженерних споруд. 

Вплив основних типів інженерних споруд на навколишнє природне 
середовище. Вплив гідротехнічних споруд, каналів, водосховищ, тунелів і 
підземних споруд, зрошувальних й осушувальних меліоративних споруд, 
теплових електростанцій, атомних електростанцій, дорожніх споруд, ліній 
електропередач та аеродромів. 

Основні заходи щодо охорони навколишнього природного середовища при 
інженерно-геологічних вишукуваннях, будівництві та експлуатації 
інженерних споруд. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
««ІІННЖЖЕЕННЕЕРРННІІ  ССППООРРУУДДИИ»»  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

Кількість годин № 
лекції 

Назва лекції 
лекції самостійна 

робота 
Змістовний модуль 1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ 
1. ВСТУП.  

Лекція 1. Мета, завдання та предмет вивчення 
дисципліни «Інженерні споруди». Категорії 
складності інженерних споруд. Класифікація 
інженерно-геологічних умов ділянок будівництва 
інженерних споруд. Стадії проектування інженерних 
споруд. Склад та порядок розробки проектної 
документації. Інженерні вишукування для 
будівництва інженерних споруд 

1 6 

2. ТЕМА 1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
Лекція 2. Природні кам'яні будівельні матеріали. 
В'яжучі речовини. Штучні кам'яні матеріали. 
Метали. Деревина. Теплоізоляційні матеріали 

1 8 

3. ТЕМА 2 .  ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ 
Лекція 3. Фундаменти на природній основі. Оцінка 
ґрунтів при будівництві споруд Підготовка 
ґрунтових основ. Фундаменти на штучній основі. 
Вибір типу й конструкції фундаменту. Будівництво 
фундаментів в особливих інженерно-геологічних 
умовах 

1 6 

Модульна контрольна робота 1. Будівельні матеріали та 
фундаментобудування 

 2 

Змістовний модуль 2. ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ, ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 
НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОНАННІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ 

ВИШУКУВАНЬ, БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД. 
4. ТЕМА 3. ПРОМИСЛОВІ Й ЦИВІЛЬНІ БУДІВЛІ 

ТА СПОРУДИ.  
Лекція 4. Класифікація промислових і цивільних 
будівель та споруд. Основні конструктивні елементи 
будівель та споруди й вимоги до них 

1 6 

5. Т Е М А  4. ВОДОГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ 
Лекція 5. Гідротехнічні споруди, їх класифікація, 
використання та призначення. Споруди на 
меліоративних системах. Споруди для 
водопостачання та каналізації. Природні й штучні 
водні шляхи. 

1 6 

6. ТЕМА 5. СПОРУДИ ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
Лекція 6. Теплові електростанції. Атомні 
електростанції. Особливості інженерно-геологічних 
вишукувань при виборі майданчиків ТЕС і АЕС 

1 6 

7. ТЕМА 6. ЛІНІЙНІ СПОРУДИ ТА МОСТИ. 
Лекція 7. Дороги. Магістральні трубопроводи. Лінії 
електропередачі. Основні конструктивні елементи 
мосту. Класифікація мостів. 

1 6 

8. ТЕМА 7. ТУНЕЛІ 
Лекція 8. Загальні відомості та класифікація тунелів. 
Проектування тунелів. Способи проходки тунелів. 
Вплив гірничого тиску та облицювання тунелів 

1 6 

9. ТЕМА 8. АЕРОДРОМИ 
Лекція 9. Споруди повітряного транспорту. 

1 4 
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Інженерні споруди льотної зони. Конструкції 
аеродромних покриттів 

10. ТЕМА 9. ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА 
НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ТА ЙОГО ОХОРОНА ПРИ ВИКОНАННІ 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ, 
БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД. 
Лекція 10. Показники й фактори впливу інженерних 
споруд на навколишнє середовище. Вплив основних 
типів інженерних споруд на навколишнє природне 
середовище. Основні заходи щодо охорони 
навколишнього природного середовища при 
інженерно-геологічних вишукуваннях, будівництві та 
експлуатації інженерних споруд 

1 4 

Модульна контрольна робота 2. Інженерні споруди, вплив 
інженерних споруд на навколишнє природне середовище, 
охорона навколишнього природного середовища при 
виконанні інженерно-геологічних вишукувань, будівництві та 
експлуатації інженерних споруд. 

 2 

Підсумкова модульна контрольна робота  2 
ВСЬОГО 10 62 
 
Загальний обсяг 72 години, у тому числі: 
Лекцій – 10 годин; 
Самостійна робота – 62 годин. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ 

 
Вступ (7 годин). 

Лекція 1. Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни 
«Інженерні споруди». Категорії складності інженерних споруд. 
Класифікація інженерно-геологічних умов ділянок будівництва 

інженерних споруд. Стадії проектування інженерних споруд. Склад та 
порядок розробки проектної документації. Інженерні вишукування для 

будівництва інженерних споруд. 
Метою навчальної дисципліни «Інженерні споруди» є надати знання з 

технології будівництва інженерних споруд, а також вивчення досвіду 
проектування й будівництва різноманітних споруд. 

До завдань належить ознайомлення з будівельними матеріалами, 
методами підготовки основ, типами фундаментів і конструктивними 
особливостями інженерних споруд. 

Предметом вивчення є технологія будівництва інженерних споруд, 
детальний аналіз елементів інженерних споруд, зв’язок системи будівництва 
із системою інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень.  

Залежно від геоморфологічних, геологічних і гідрогеологічних чинників 
розрізняють три категорії складності інженерно-геологічних умов ділянок 
будівництва інженерних споруд. 

За прийнятими нормативами в Україні (згідно з ДБН А. 2.2-3-2004) 
будівництво інженерних споруд здійснюється на підставі затвердженої 
проектної документації складовими частинами якої є ескізний проект (ЕП); 
техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); техніко-економічний розрахунок 
(ТЕР); проект (П); робочий проект (РП); робоча документація (Р). 

Інженерні вишукування для будівництва є видом науково-технічної 
діяльності (згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» від 13.12.1991 № 1997), що забезпечує вивчення природних і 
техногенних умов територій (або ділянок) об'єктів будівництва, розроблення 
прогнозів взаємодії об'єктів будівництва з навколишнім середовищем, 
розроблення усіх видів проектів (у тому числі інженерної підготовки 
територій, захисту територій і об'єктів від небезпечних процесів). 

Залежно від порядку розроблення проектної документації (згідно з ДБН 
А. 2.2-3-2004) обсяги вишукувальних робіт розподіляють таким чином: 

- для передпроектних робіт, а також для розроблення ескізного 
проекту (ЕП) - на основі літературних, фондових джерел (враховуючи й 
державний картографо-геодезичний фонд) і обґрунтованого обсягу польових 
і лабораторних робіт; 

- на стадіях: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) чи техніко-
економічний розрахунок (ТЕР), проект (П) або робочий проект (РП) - 
основні обсяги вишукувань (до 100%); 

- на стадії робочої документації (Р) - додаткові обсяги вишукувальних 
робіт за відповідного обґрунтування в технічному завданні. 
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Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріалом лекції та надати характеристику 

інженерним вишукуванням для будівництва. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (введение, с. 3-5). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (вступ, с. 3) 

 
Тема 1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (9 годин) 

Лекція 2. Природні кам'яні будівельні матеріали. В'яжучі речовини. 
Штучні кам'яні матеріали. Метали. Деревина. Теплоізоляційні 

матеріали. 
До природних кам'яних матеріалів відносять будівельні матеріали 

мінерального походження, які отримують шляхом механічної обробки 
гірських порід, що добуваються в кар'єрах й інших гірничих виробках. 

Завдяки високим будівельним властивостям природні кам'яні 
матеріали широко застосовуються для будівельних цілей. Їх 
використовують як облицювальний матеріал, заповнювач у бетонах, для 
кладки підпірних стінок і набережних, у дорожньому та аеродромному 
будівництві тощо. 

В'яжучими будівельними речовинами називають такі речовини, які 
при нагріванні або з'єднанні з водою, розчинами солей та іншими 
рідинами утворюють пластично-в’язку масу, яка твердіє і переходить 
згодом у кам’яноподібний стан. В'яжучі речовини поділяють на 2 групи: 
мінеральні (неорганічні) та органічні. 

І. Мінеральні (неорганічні) в'яжучі речовини. Розрізняють повітряні 
в'яжучі речовини, які твердіють і зберігають міцність тільки на повітрі, і 
гідравлічні, що твердіють і зберігають тривалий час міцність на повітрі й у 
воді. 

ІІ. Органічні в'яжучі й гідроізоляційні матеріали. До органічних 
в'яжучих матеріалів відносять високомолекулярні сполуки вуглеводнів - 
бітумні і дьогтьові матеріали. 

До штучних кам'яних матеріалів відносять бетон, залізобетон, 
керамічні й силікатні матеріали, азбоцемент. 

І. Бетон являє собою штучний камінь, який отримують при затвердінні 
бетонної суміші, що складається з в'яжучої речовини - цементу, води й 
заповнювачів - піску, гравію або щебеню. Міцність і довговічність бетону є 
найважливішими його показниками. Марка бетону відповідає його 
міцності при стисненні. Важкі бетони мають марки 50-800, легкі – 25-400. 

ІІ. Залізобетон. Бетон добре працює на стиснення, але погано на 
розтягнення. Для подолання цього недоліку й запобігання руйнування 
бетонних конструкцій розтяжними зусиллями в них уводять сталеву 
арматуру, яка добре працює на розтягнення. Таке сполучення бетону й 
металу в одному виробі називається залізобетоном. 
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ІІІ. Керамічні будівельні матеріали. До них відносять глиняну цеглу, 
керамічні камені, а також вироби - плити й труби. 

ІV. Силікатні будівельні матеріали. До них належать силікатна цегла, 
бетони, блоки й плити. Найпоширенішою є силікатна цегла, яку 
виготовляють із суміші повітряного вапна й кварцового піску. 

V. Азбоцемент. Цей матеріал має високу міцність на розтягання, 
високу водонепроникність й морозостійкість, низьку теплопровідність, а 
також він легко обробляється механічно. 

Широким застосуванням у будівництві метали завдячують своїм 
позитивним властивостям: високій міцності, пластичності, тепло- і 
електропровідності, ковкості й зварюваності. 

Деревина як будівельний матеріал досить широко застосовується 
поряд з металами, бетоном, склом, керамікою й новими будівельними 
матеріалами. Цим вона завдячує своїм позитивним властивостям - значній 
механічній міцності, пружності, малій теплопровідності, високій 
морозостійкості та тому, що вона легко обробляється. Разом з тим деревина 
має ряд недоліків: легко займається; схильна до загнивання й грибкового 
забарвлення, до дії комах, розтріскування; трапляються вади форми стовбура 
й будови деревини; крім того, виникають дефекти при її обробці. 

Теплоізоляційними називають будівельні матеріали, які використовують 
для теплової ізоляції захисних конструкцій будівель, промислового та 
енергетичного обладнання і трубопроводів. 

Завдання для самостійної роботи –(8 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

гідроізоляційним матеріалам. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел І, глава 1, § 1-3, с. 7-11). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина І, розділ 1, підрозділи 1.2.-1.3, с. 10-14). 

 
Тема 2 .  ФУНДАМЕНТОБУДУВАННЯ (5 годин) 

Лекція 3. Фундаменти на природній основі. Оцінка ґрунтів при 
будівництві споруд. Підготовка ґрунтових основ. Фундаменти на 

штучній основі. Вибір типу й конструкції фундаменту. Будівництво 
фундаментів в особливих інженерно-геологічних умовах. 

Природною основою називається масив ґрунту, якій приймає 
навантаження від споруди безпосередньо на свою поверхню або на ґрунтову 
підготовку потужністю 10-20 см та якій володіє несучою здатністю без 
виникнення неприпустимих деформацій та не потребує заходів щодо його 
зміцнення. 

Конструктивні елементи споруд, що передають навантаження на 
основу, називають фундаментами. Фундаменти повинні бути міцними, 
довговічними, стійкими до впливу підземних вод, ковзанню тощо; крім 
того, вони не повинні допускати перевищення осідання споруд, яке 
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регламентоване нормативними документами, а також мати найбільш 
економічні конструктивні форми для конкретних інженерно-геологічних 
умов. 

Тип і конструкцію фундаменту рекомендується призначати 
виходячи з особливостей споруди й інженерно-геологічних умов. 

Фундаменти неглибокого закладення влаштовують при наявності в 
основі споруд скельних, великоуламкових і піщаних ґрунтів та глинистих 
ґрунтів (непросадних) з консистенцією, що становить або є меншою ніж 
0,6, на глибинах до 6 м і при низькому рівні ґрунтових вод. 

Фундаменти глибокого закладення з монолітних опускних колодязів 
доцільно влаштовувати під опори середніх і великих мостів, коли міцні 
ґрунти залягають на глибинах понад 6 м, а у верхніх слабких шарах немає 
включень великих брил і валунів, які можуть чинити опір при опусканні 
колодязів. Якщо верхні шари ґрунту є непридатними для фундаментів з 
опускних колодязів, то застосовують кесонний тип фундаменту. 

Збірні фундаменти глибокого закладення з тонкостінних 
залізобетонних колодязів-оболонок із зовнішнім діаметром від 1,3 до 3 м 
рекомендують замість монолітних під усі типи опор, якщо є такі оболонки й 
електроенергія для віброзанурювачів. 

Фундаменти із забивних паль і паль-оболонок діаметром 0,8-1,3 м 
раціонально споруджувати на ґрунтах, які дають можливість здійснити 
забивання й віброзанурення паль, що забезпечують потрібну несучу 
здатність. 

Фундаменти з набивних паль застосовують при будівництві 
поблизу вже існуючих споруд. Їх рекомендують влаштовувати замість 
кесонів, якщо є можливість створення буронабивних паль з розширеної 
п'ятою. 

Стовпчасті фундаменти без розширення доцільні тоді, коли верхня 
товща складена слабкими (просадними, насипними, набухаючими) 
ґрунтами, які підстеляються більш міцними утвореннями. 

Умови будівельного майданчика вважаються особливими, якщо її 
основа складена слабкими за несучою здатністю та структурно-
нестійкими ґрунтах або коли на території будівництва виникають 
особливі випадки, які пов'язані з дією динамічних навантажень і 
сейсмічних сил. До зазначених ґрунтів належать лесові, просадні, 
торфомулисті, мерзлі, засолені, насипні тощо. 

Фундаменти на просадних ґрунтах. До просадних належать лесові 
високопористі утворення, які при взаємодії з водою втрачають структурну 
міцність і без додаткових навантажень дають додаткові деформації. 
Основними заходами при будівництві на просадних ґрунтах є: усунення 
їхніх просадних властивостей шляхом механічного, хімічного або фізико-
хімічного зміцнення, влаштування пальової основи, застосування 
конструкцій, нечутливих до осідання тощо. 

Фундаменти на торфомулистих ґрунтах. Будівництво на мулах, 
торфах і заторфованих ґрунтах ускладнюється тим, що при загальній 
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слабкій несучій здатності основи вона характеризуються неоднорідністю 
у плані й за глибиною. Найбільш ефективними заходами при будівництві на 
торфомулистих ґрунтах є: ущільнення відсипними піщаними подушками, 
стиснення ґрунтів і влаштування пальової основи. 

Фундаменти на насипних ґрунтах. Основними заходами при 
будівництві на насипних ґрунтах є: ущільнення шарів невеликої 
потужності, укладання спеціальних подушок з незв'язних ґрунтів, заміна 
ґрунту, а при великій потужності насипних ґрунтів - влаштування 
пальових основ. 

Завдання для самостійної роботи – (4 години) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику суцільним 

фундаментам. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел І, глава ІV, § 1, с. 51-62). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина І, розділ 2, підрозділи 2.1.-2.3, с. 37-44). 

 
Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 1. 

Контрольні запитання. 
1. Що є метою навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 
2. Що є завданням навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 
3. Що є предметом навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 
4. Які головні фактори визначають вибір проектних рішень інженерних споруд ? 
5. Що є складовими частинами проектної документації в Україні ? 
6. Що таке інженерні вишукування для будівництва ? 
7. На основі чого виконуються інженерні вишукування для будівництва ? 
8. Які види вишукувань включають інженерні вишукування для будівництва ? 
9. З урахуванням яких факторів визначають склад і об’єм вишукувальних робіт 

при проведенні інженерних вишукувань для будівництва ? 
10. Як використовують інтрузивні природні кам’яні будівельні матеріали ? 
11. Як використовують ефузивні природні кам’яні будівельні матеріали? 
12. Як використовують уламкові природні будівельні матеріали ? 
13. Як використовують пісковики в якості будівельних матеріалів ? 
14. Як використовують глини в якості будівельних матеріалів ? 
15. Як використовують гальку та гравій у якості будівельних матеріалів? 
16. Як використовують метаморфічні породи в якості будівельних матеріалів ? 
17. Для чого використовують будівельний гіпс ? 
18. Для чого використовують повітряне вапно ? 
19. Для чого використовують гідравлічне вапно ? 
20. Для чого використовують портландцемент ? 
21. Що означає марка цементу ? 
22. Які є марки портландцементу ? 
23. Які є спеціальні цементи ? 
24. Які властивості пуцоланового портландцементу ? 
25. Які властивості пластифікованого портландцементу ? 
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26. Які властивості гідрофобного портландцементу та де його використовують? 
27. Які властивості шлакопортландцементу та де його використовують? 
28. Що є характерними рисами органічних в’яжучих матеріалів ? 
29. Де використовують бітумні матеріали ? 
30. Де використовують дьогтьові матеріали ? 
31. Як та із чого отримують бітумні матеріали ? 
32. Як та із чого отримують дьогтьові матеріали ? 
33. Які покрівельні матеріали використовують з метою гідроізоляції будинків та 

споруд ? 
34. Що таке пергамін і для чого його використовують ? 
35. Що таке руберойд і для чого його використовують ? 
36. Що таке толь і для чого її використовують ? 
37. Що відносять до штучних кам’яних будівельних матеріалів ? 
38. Що таке бетон ? 
39. Як розрізняють бетони в залежності від щільності ? 
40. Як розрізняють бетони в залежності від виду в’яжучої речовини ? 
41. Що таке залізобетон ? 
42. Яку арматуру використовують для армування залізобетонних конструкцій ? 
43. Які залізобетонні конструкції виділяють за способом виробництва ? 
44. Як виготовляють монолітні залізобетонні конструкції ? 
45. Які переваги має збірний залізобетон ? 
46. Що таке збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 
47. Які існують збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 
48. Що відносять до керамічних будівельних матеріалів ? 
49. Як отримують глиняну (червону) цеглу ? 
50. Що відносять до силікатних будівельних матеріалів ? 
51. Як виготовляють силікатну цеглу ? 
52. З чого складається силікатна цегла ? 
53. Для чого використовують силікатну цеглу ? 
54. З чого складається азбоцемент ? 
55. Для чого використовується азбоцемент ? 
56. Які позитивні властивості мають метали для будівництва ? 
57. Які чорні метали використовують у будівництві ? 
58. Які кольорові метали використовують у будівництві ? 
59. Які позитивні властивості має деревина для будівництва ? 
60. Які недоліки має деревина для будівництва ? 
61. Які хвойні породи дерев найбільш поширені в будівництві ? 
62. Які листяні породи дерев найбільш поширені в будівництві ? 
63. В якому вигляді використовують деревину в будівництві ? 
64. Що називають ґрунтовою основою ? 
65. Що називають штучною ґрунтовою основою ? 
66. Які основні геометричні параметри фундаменту ? 
67. Що таке природна ґрунтова основа ? 
68. Що таке фундамент ? 
69. Якими можуть бути фундаменти ? 
70. Що є основними елементами фундаменту ? 
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71. Надайте характеристику суцільним фундаментам. 
72. Надайте характеристику стрічковим фундаментам. 
73. Надайте характеристику стовпчастим фундаментам. 
74. Надайте характеристику змішаним фундаментам. 
75. Коли застосовують фундаменти неглибокого закладання ? 
76. Коли застосовують фундаменти глибокого закладання ? 
77. Які існують фундаменти глибокого закладання ? 
78. Якім особливостям приділяють головну увагу при дослідженнях ґрунтів ? 
79. Що таке надійність ґрунтової основи ? 
80. Які головні фактори визначають надійність ґрунтової основи ? 
81. Які підготовчі операції виконують перед початком робіт зі зведення інженерних 

споруд ? 
82. Якими способами здійснюють розробку ґрунту при будівництві інженерних 

споруд ? 
83. Чім здійснюють механічну розробку ґрунту при будівництві інженерних споруд 

? 
84. Чім здійснюють гідравлічну розробку ґрунту при будівництві інженерних 

споруд ? 
85. Для чого використовують вибухові роботи при будівництві інженерних споруд? 
86. Коли виконують намивання ґрунтів при будівництві інженерних споруд ? 
87. Що використовують для ущільнення ґрунтів при будівництві інженерних 

споруд ? 
88. Яка мета водозахисних заходів при будівництві інженерних споруд? 
89. Залежно від чого проектують водозахисні заходи при будівництві інженерних 

споруд ? 
90. Для яких ґрунтів та як виконують поверхневий водовідлив при будівництві 

інженерних споруд ? 
 

Типовий варіант завдання модульної контрольної роботи 
Дати відповідь на 5 теоретичних питань: 

1. Які головні фактори визначають вибір проектних рішень інженерних споруд ? 
2. Надайте характеристику інженерно-геологічних умов забудованих територій ІІІ 

категорії складності за ступенем соціально-екологічного ризику. 
3. Які властивості шлакопортландцементу та де його використовують? 
4. Надайте характеристику змішаним фундаментам. 
5. Що називають допустимим тиском на основу ? 

 
Рекомендована література до змістовного модуля 1: 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел І, главы І-ІV, с. 3-86). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина І, розділи 1-2, с. 3-60). 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 
ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ, ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА 
НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ОХОРОНА 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВИКОНАННІ 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ, БУДІВНИЦТВІ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 
 

Тема 3. ПРОМИСЛОВІ Й ЦИВІЛЬНІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ (7 годин). 
Лекція 4. Класифікація промислових і цивільних будівель та споруд. 

Основні конструктивні елементи будівель та споруди й вимоги до них. 
Все, що будує людина в процесі її трудової діяльності для 

забезпечення матеріальних і культурних потреб суспільства, називається 
спорудами. Серед різноманітних споруд особливу групу складають будівлі. 
Будівля -  це надземна споруда, яка має внутрішній простір, призначений і 
пристосований для різної діяльності людини. Всі інші споруди (наземні, 
підземні, надводні й підводні) має назву інженерні споруди.  

Залежно від матеріалів, з яких вони побудовані, будівлі і споруди 
можуть бути дерев'яними, кам'яними, цегляними, бетонними, 
залізобетонними тощо. 

За кількістю поверхів будівлі і споруди можуть бути: 
малоповерховими (до 3 поверхів), багатоповерховими (4-9 поверхів) і 
підвищеній поверховості (10 поверхів і більш). 

За своїм функціональним призначенням будівлі і споруди поділяють 
на промислові, цивільні й сільськогосподарські. 

Промислові будівлі і споруди призначені для розміщення різного 
устаткування і обслуговують потреби виробництва і транспорту. До 
промислових належать також будівлі, у яких здійснюються виробничі 
процеси, які пов'язані із добуванням сировини, її переробкою і виробництвом 
продукції, складуванням матеріалів тощо. 

Всі конструктивні елементи будівель та споруд поділяють на 
несучі ( фундаменти, опори, стіни), захисні (дахи, покрівлі, стіни), та 
ті, що поєднують ці функції (стіни, перекриття тощо). 

Важливими вимогами, яким повинні задовольняти будівлі, обов’язково 
є: 1) функціональна (технологічна) доцільність; 2) міцність і стійкість; 3) 
довговічність; 4) вогнестійкість; 5) економічність; 6) архітектурна 
виразність. 

Функціональна доцільність полягає у відповідності об'ємно-
планувальних, конструктивних і експлуатаційних якостей цільовому 
призначенню будівлі. 

Міцність і стійкість обумовлюються надійністю основи, сполучень її 
елементів і матеріалу конструкції, які забезпечують просторову жорсткість і 
стійкість всієї будівлі. 

Довговічність будівлі визначається якістю матеріалів і будівельно-
монтажних робіт. 
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Вогнестійкість будівлі залежить від групи займистості її матеріалів і 
меж вогнестійкості конструкцій. 

Економічність будівель залежить від нормативної вартості одиниці 
площі або об'єму. 

Архітектурну виразність багато в чому визначає краса будівлі, яка 
відображає ідеологічні й естетичні погляди суспільства, та досягається 
пропорційністю її частин, особливостями й ефективністю опоряджувальних 
матеріалів, якістю будівельних робіт тощо. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику основних 

конструктивних елементів будівель та споруд. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел І, глава 1, § 1-3, с. 7-11). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділ 3, підрозділи 3.1.-3.2, с. 61-63). 

 
Т е м а  4. ВОДОГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ (7 годин). 

Лекція 5. Гідротехнічні споруди, їх класифікація, використання та 
призначення. Споруди на меліоративних системах. Споруди для 
водопостачання та каналізації. Природні й штучні водні шляхи. 
Інженерні споруди, призначені для використання природних водних 

ресурсів, зокрема в річках, озерах, морях, водосховищах, або сприяють 
запобіганню шкідливій дії води на зовнішнє природне середовище, 
називають гідротехнічними спорудами.  

Греблі є найбільш відповідальними водопідпірними спорудами, тому 
що вони перетинають водний потік для створення напору і накопичення 
запасів води в утворених ними водосховищах. 

За основним матеріалом греблі поділяються на земляні, 
кам’янонакидні, бетонні та залізобетонні. 

Основою гідротехнічної споруди називають деяку частину 
природного масиву гірських порід або ґрунтів, яка контактує, взаємодіє та 
залучається до спільної роботи із цією спорудою. 

Гідроелектростанція (ГЕС) - це комплекс споруд і обладнання, за 
допомогою яких енергія водного потоку перетворюється в електричну. ГЕС 
складається з гідротехнічних споруд, які забезпечують необхідну концентрацію 
потоку води і створення зосередженого напору, та енергетичного обладнання, 
що перетворює енергію води, що рухається під напором, в електричну. 

У сучасному землеробстві використовують різні види меліорації, такі 
як зрошення, обводнення, осушення тощо, спрямовані на поліпшення 
водно-повітряного режиму ґрунту рослинного шару. 

Зрошення широко застосовується для інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва в посушливих природно-кліматичних 
зонах, де у вегетаційний період виникає гострий дефіцит ґрунтових волого-
запасів. Воду на поля подають від джерела по водопровідних каналах різного 



 24 

порядку й внутрішньогосподарській розподільній мережі безпосередньо на 
поля. 

Осушення проводиться в зоні надлишкового природного зволоження 
сільськогосподарських угідь. До складу осушних систем входять: 

 захисні пристрої: греблі, захоплюючі й нагірні канави, які 
запобігають надходженню поверхневих і ґрунтових вод на осушувану 
площу; 

 регулюючі споруди: канали на відкритій мережі (осушувачі й 
збирачі) та дрени - на закритій мережі, які знижують рівень ґрунтових вод 
до проектної відмітки; 

 водопровідні споруди: відкриті колектори, магістральний канал 
або трубопроводи (при закритій мережі), які приймають воду від захисних 
пристроїв і регулюючих споруд, і відводять її до водоприймача. 

Водними шляхами називають різні водні простори і водотоки, 
які використовують для перевезення людей і вантажів. До них відносять 
океани, моря, озера, водосховища, річки та канали. 

Водосховища, канали, річки, режим яких змінюється будівництвом 
гідротехнічних споруд належать до штучних водних шляхів. У більшості 
своїй такі штучні водні шляхи, як річки та канали потребують заходів для 
поліпшення судноплавних умов. 

Каналами називають побудовані в ґрунті відкриті водоводи різної 
форми з безнапірним рухом води. 

За призначенням канали, крім судноплавних, бувають енергетичними, 
осушувальними, зрошувальними, водопровідними та комплексними. 
Залежно від топографічних умов русло каналу по відношенню до поверхні 
землі може розміщуватися у виїмках, насипах, у напіввиїмці-напівнасипу 
або на схилі. 

Портом називають ділянку берега й прилеглої до неї акваторії, які 
призначені для безпечної стоянки суден та їх вантаження й розвантаження. 
Кожний порт має такі елементи: акваторію, рейд, причальний фронт, 
територію порту і портові споруди. Порти бувають морськими та річковими 
(озерними). 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

контрфорсним греблям. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел ІІ, часть вторая, глава VІІІ, § 1-
2, с. 118-161). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділ 4, підрозділ 4.1, с. 73-81). 
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Тема 5. СПОРУДИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
(7 годин). 

Лекція 6. Теплові електростанції. Атомні електростанції. 
Особливості інженерно-геологічних вишукувань при виборі майданчиків 

ТЕС і АЕС. 
Теплові електростанції (ТЕС) залежно від виду енергії, яка 

відпускається споживачам, поділяються на конденсаційні електростанції 
(КЕС), призначені для відпускання електроенергії, і теплоелектроцентралі 
(ТЕЦ) для відпускання теплової та електричної енергії. 

Основне обладнання ТЕЦ і КЕС - це парогенератор, парова турбіна, 
турбогенератор і трансформатор. Усі інші елементи належать до 
допоміжних. Така схема спрощує технологічні комунікації, підвищує 
надійність, зменшує трудовитрати і спрощує експлуатацію станції. 

Схема отримання енергії на АЕС зводиться до наступного: тепло, 
яке виділилося в результаті ділення ядер атомного пального в реакторі, 
передається воді, випаровує її, і пара, яка утворилася, прямує до турбіни - 
приводу електричного генератора. Відпрацьована пара конденсується і 
знов прямує на нагрів і випаровування. 

Ядерний реактор - це пристрій, у якому відбувається керована 
ланцюгова реакція ділення атомних ядер з виділенням тепла, що 
передається теплоносію, що охолоджує реактор (наприклад, воді). Ядерні 
реактори відрізняються один від одного характером розміщення палива, 
видом сповільнювача і теплоносія, енергетичним спектром нейтронів. 
Головними критеріями при виборі типу реактора є надійність, оптимальні 
техніко-економічні показники і безпека АЕС 

Зараз існує два основні напрями в розвитку атомної енергетики: в 
основу одного покладено водо-водяний енергетичний реактор (ВВЕР), 
іншого - реактор великої потужності канальний (РВПК, рос. - РБМК); обидва 
реактори - на теплових повільних нейтронах. В Україні і в багатьох державах 
використовуються реактори на теплових нейтронах: уран-графітові реактори 
типу (РБМК) та корпусні водо-водяні енергетичні реактори з водою під 
тиском (ВВЕР). У світі поряд з АЕС на теплових нейтронах працюють АЕС з 
реакторами на швидких нейтронах (ШН), але в дуже обмеженій кількості. 

Ядерні реактори АЕС розташовують 3 основними способами: 
1. Активна частина реактора знаходиться на рівні землі або дещо 

вище її. Перевага цього способу полягає в простоті конструкції, у 
менших термінах будівництва та меншої вартості, у полегшенні ремонту і 
реконструкції АЕС, виключена необхідність в облаштуванні складної 
гідроізоляції зовнішніх стін. Недоліком є підвищена небезпека для 
навколишнього району при аварії реактора. 

2. Весь реактор або його активна зона розташовується нижче за 
рівень землі. 

3. Реактор разом з технічними і службовими приміщеннями 
розташовується в підземних камерах. 
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У зв'язку з великими навантаженнями від технологічного обладнання 
основи повинні бути вивчені особливо ретельно для правильного вибору 
фундаментів. У теплоенергетичному будівництві ТЕС широко 
застосовують пальові основи різних типів: палі-оболонки, буронабивні палі 
тощо. 

Найбільш поширеним типом фундаменту для реакторів АЕС є 
суцільний фундамент у вигляді: 

- монолітної залізобетонної або бетонної плити завтовшки до 3 м, на 
яку монтується центральна частина будівлі, яка включає реактор, 
біологічний захист і безпосередньо пов'язані з реактором приміщення і 
пристрої; 

- окремих опорних плит, на яких встановлюються парогенератори і які 
відокремлені від підреакторної плити швами осідання та заглиблені менше 
за неї. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику будівлям 

реакторів АЕС. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел І, глава 1, § 1-3, с. 7-11). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділ 5, підрозділи 5.1.-5.3, с. 102-109). 

 
Тема 6. ЛІНІЙНІ СПОРУДИ (7 годин). 

Лекція 7. Дороги. Магістральні трубопроводи. Лінії електропередачі. 
Основні конструктивні елементи мосту. Класифікація мостів. 
Дороги – це сухопутні транспортні магістралі, які зв'язують міста і 

селища, забезпечують під'їзди до промислових підприємств, залізничних 
вузлів, аеропортів, річкових і морських портів. У межах населених пунктів 
дороги називають вулицями. 

Дороги за характером транспортних засобів, які по них 
пересуваються, бувають: безрейковими - автомобільними, велосипедними і 
пішохідними та рейковими - залізничними. 

Автомобільні дороги належать до складних споруд, які забезпечують 
рух важкого транспорту з великими швидкостями в будь-яку пору року. 

Залізничні дороги є основою всієї транспортної мережі країни, 
забезпечують безперебійність перевезень незалежно від пори року і доби та з 
відносно низькою собівартістю. 

Споруди на дорогах. Для захисту земляного полотна автомобільних і 
залізничних доріг від перезволоження й розмиву поверхневими водами 
передбачають спеціальні водовідвідні системи, а для пропускання цих вод та 
переходу доріг через водні потоки, глибокі ущелини та долини – 
водопропускні та інші штучні споруди: мости, труби під насипами, лотки, 
фільтруючі насипи, акведуки, дюкери, шляхопроводи, естакади та віадуки. 
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Трубопроводи – це споруди, які призначені для транспортування води, 
газового конденсату, нафти, продуктів їх промислової переробки або інших 
рідких і газоподібних корисних копалини за рахунок дії різниці тиску в 
різних перетинах. 

За видом продукту, якій транспортується, виділяють такі типи 
трубопроводів: нафтопроводи, газопроводи, бензопроводи, 
продуктопроводи та водопроводи. 

Лінія електропередачі (ЛЕП) – це електрична лінія, яка виходить за 
межі електростанції чи підстанції й призначена для передавання електричної 
енергії на відстань (ДСТУ 3465-96 «Системи електропостачальні загального 
призначення»). Конструктивні елементи ЛЕП - до них належать опори, 
дроти і троси, лінійні ізолятори, арматура. Особливості вишукувальних робіт 
при проектуванні та будівництві ЛЕП полягають в тому, що, крім 
природних умов району вишукувань, необхідно враховувати конструктивні 
елементи та основні параметри лінії (напругу, довжину розрахункового 
прогону, матеріал фундаменту й опор тощо). 

Міст складається з прогонової будови і опор,  які підтримують його і 
передають тиск прогонових будов на ґрунт. Залежно від кількості 
прогонів мости бувають одно - і багатопрогоновими. Кінцеві опори, 
розміщені в місцях сполучення моста з берегами, називають стояками.  
Вони підтримують не тільки кінець прогонової будови, але й сприймають 
тиск земляного полотна підходів, захищають його від руйнування. 
Проміжні опори називають биками. 

При перетині доріг на різних рівнях будують мостові споруди, які 
називають шляхопроводами;  вони бувають залізничними або автодорожніми 
залежно від типу дороги, яка розміщена на самому шляхопроводі. Довгі 
шляхопроводи, які влаштовують замість великих насипів на підходах до 
мостів, для пропускання автомобільного й залізничного транспорту, а 
також поїздів метрополітену, називають естакадами. Мости, які 
споруджують через глибокі долини, яри, ущелини або суходоли, замість 
громіздкого насипу для збільшення висоти, називають віадуками.  

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику 

конструктивним елементам ЛЕП. 
2. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику основних 

конструктивних елементів мостів 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел ІІ, глава ІХ, § 1-3, с. 179-195, 
глава Х, § 1-7, с. 196-215, глава ХІІ, § 1-2, с. 257-263). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділ 6, підрозділи 6.1.-6.3, с. 113-134, 
розділ 7, підрозділи 7.1.-7.3, с. 135-139). 
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Тема 7. ТУНЕЛІ (7 годин). 
Лекція 8. Загальні відомості та класифікація тунелів. 

Проектування тунелів. Способи проходки тунелів. Вплив гірничого тиску 
та облицювання тунелів. 

Тунель – це горизонтальна або похила підземна штучна споруда, яка 
може використовуватись як транспортний шлях, водогін, для розміщення 
комунікацій тощо. 

Переріз тунелів може бути квадратним, овальним, круглим, 
прямокутним, трапецеїдальним тощо. 

За призначенням тунелі поділяють на транспортні, гідротехнічні, 
гірничопромислові та тунелі міського господарства. 

1. Транспортні тунелі призначені для пропуску наземного транспорту 
в горах, під річками, каналами і протоками, міськими кварталами і 
перетинами вулиць. До транспортних належать залізничні, автодорожні, 
тунелі метро та пішохідні. 

2. Гідротехнічні тунелі. Гідротехнічний тунель – це водовід, 
прокладений у землі без розробки поверхневого шару ґрунтів або гірських 
порід. Такі тунелі прокладаються, коли водовід потрібно розмістити на 
значних глибинах, під населеними пунктами або в місцях з розвиненими 
інтенсивними інженерно-геологічними процесами. 

Водогосподарські тунелі можуть бути гідроенергетичними, 
іригаційними, водогінними, каналізаційними та водоскидними. 

3. Гірничопромислові тунелі споруджуються на підприємствах 
гірничодобувної промисловості (копальнях, шахтах) для транспортування 
корисних копалини, відведення шахтних вод і вентиляції. 

4. Тунелі міського господарства створюються для прокладання 
підземних комунікацій комунального господарства. Загальна довжина мережі 
комунальних тунелів великого міста може досягати кількох сотень 
кілометрів. За своїм призначенням тунелі міського господарства 
поділяються на такі види – каналізаційні колектори й ливнестоки, 
водопровідні тунелі, тунелі газопровідних магістралей, теплофікаційні 
тунелі, тунелі систем зв’язку, тунелі змішаного типу. 

Проектування тунелів є складним процесом, під час якого 
визначають розміри їх перерізу, трасу, типи облицювань та методи 
проходки. 

Залежно від інженерно-геологічних умов траси тунелю (складу, 
міцності, обводнення, стійкості гірських порід), а також розмірів і 
протяжності тунелю всі способи проходки можна розділити на підземні та 
відкриті. 

1. Серед підземних способів можна виділити гірничі та індустріальні 
способи проходки. 

Гірничі способи проходки - це способи, при яких проводиться часткова 
або повна розробка вибою перфораторами, відбійними молотками або за 
допомогою вибуху з видаленням гірської породи. 
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Індустріальні способи проходки - це найбільш сучасні комплексні 
механізовані методи, які використовують при проходці тунелів великої 
протяжності. Основним з них є щитовий метод, застосування якого можливо 
як у рихлих нестійких обводнених ґрунтах (наприклад, будівництво ділянки 
лінії метрополітену в м. Києві від станції «Політехнічний інститут» до 
станції «Вокзальна» при перетинанні «похованої» долини р. Либідь), так і в 
міцних породах. 

2. Відкриті способи проходки. Такими способами (траншейними, 
котлованами) виконується проходка при неглибокому заляганні тунелю в 
мало забудованих районах міста, при спорудженні підземних переходів, 
тунелів міського господарства, тунелів метрополітену (наприклад, 
будівництво ділянки лінії метрополітену в м. Києві від станції «Святошин» 
до станції «Проспект Академіка Вернадського») тощо. Гірська порода 
розробляється відкритим способом землерийними механізмами та вивозиться 
автотранспортом. 

Завдання для самостійної роботи – (6 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику типам 

облицювання тунелів. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел ІІ, глава ХІ, § 1-12, с. 216-244). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділ 9, підрозділи 9.1.-9.4, с. 146-150). 

 
Тема 8. АЕРОДРОМИ (5 годин) 

Лекція 9. Споруди повітряного транспорту. Інженерні споруди 
льотної зони. Конструкції аеродромних покриттів. 

Для обслуговування повітряного транспорту використовують 
спеціальний комплекс інженерних споруд і обладнання. Складовою 
частиною такого комплексу є аеропорт – це авіатранспортне підприємство, 
яке здійснює регулярний прийом і відправку пасажирів і вантажів, 
організацію й обслуговування польотів повітряних суден. 

До складу аеропорту входять - аеродром, службово-технічна 
територія, відокремлені допоміжні споруди та приаеродромна територія. 

Аеродром – головна складова частина аеропорту. Це спеціально 
підготовлена земельна ділянка, яка має комплекс споруд і обладнання, що 
забезпечують зліт, посадку, руління, стоянку та технічного обслуговування 
повітряних суден. За тривалістю експлуатації аеродроми поділяють на 
постійні, що обладнані для регулярної експлуатації та тимчасові, які мають 
обмежений термін експлуатації; за транспортним призначенням – на 
базові та запасні, за розташуванням відносно повітряних ліній, які вони 
обслуговують – на початкові, проміжні та кінцеві. 

Штучна основа – це міцна несуча частина аеродромної конструкції, 
яка сприймає навантаження, забезпечує разом з покриттям перерозподіл 
напруження від коліс на велику площу, передає їх на ґрунтову (природну) 
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основу і складається з окремих конструктивних шарів, які виконують також 
дренуючі, протизамулюючі, морозотеплозахисні, гідроізолюючі та інші 
функції. 

Ґрунтова (природна) основа – це верхній шар місцевих або 
привезених ґрунтів, що спланували й штучно ущільнили, які сприймають 
розподілені навантаження через вище розташовану багатошарову 
конструкцію покриття й штучної основи. 

За характером опору дії навантажень аеродромні покриття поділяють 
на жорсткі та нежорсткі. 

Вибір типу покриттів залежить від інженерно-геологічних умов 
території, очікуваних навантажень, класності аеродрому і здійснюється в 
процесі проектування за результатами розрахунків міцності і стійкості 
споруди та її основи. Для цього необхідно мати міцностні й деформаційні 
характеристики ґрунтової основи, які отримують в ході інженерно-
геологічних вишукувань. 

Завдання для самостійної роботи – (5 годин) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику конструкції 

аеродромних покриттів. 
Рекомендована література. 

1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 
пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел ІІ, глава ІХ, § 1-3, с. 179-195, 
глава ХІІ, § 1-2, с. 257-263). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділ 8, підрозділи 8.1.-8.4, с. 140-147). 

 
Тема 9. ВПЛИВ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД НА НАВКОЛИШНЄ 

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ОХОРОНА ПРИ ВИКОНАННІ 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ, БУДІВНИЦТВІ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД (5 годин). 
Лекція 10. Показники й фактори впливу інженерних споруд на 

навколишнє середовище. Вплив основних типів інженерних споруд на 
навколишнє природне середовище. Основні заходи щодо охорони 

навколишнього природного середовища при інженерно-геологічних 
вишукуваннях, будівництві та експлуатації інженерних споруд. 

 

Вплив інженерних споруд на навколишнє середовище є 
різноманітним, його характер та інтенсивність залежать від площі, яку займає 
споруда, та тривалості впливу. 

І. Гідротехнічні споруди. Гідротехнічне будівництво, зокрема, те, яке 
пов'язане зі створенням високих гребель і великих водосховищ, дуже впливає 
на природні умови, змінюючи положення місцевого базису ерозії й 
мікроклімат, призводить до зміни умов живлення і дренування підземних 
вод, активізує схилові процеси тощо. 

ІІ. Канали. Влив каналів на довкілля є дуже різноманітним. 
Будівництво цих споруд супроводжується накопиченням відвалів порід, які 
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спотворюють рельєф і забруднюють прилеглу територію; порушується 
стійкість схилів на ділянках підрізування, що зумовлює активізацію давніх і 
утворення нових зсувів. 

ІІІ. Водосховища. Водосховища мають значний вплив на стан 
навколишнього середовища на великих площах. Його зміна відбувається під 
дією таких факторів: 

1. Хвильовий вплив на береги водойм; 
2. Заповнення водойми наносами; 
3. Зміна режиму живлення і дренування підземних; 
4. Інфільтрація води з водосховища в долини; 
5. Створення додаткового навантаження на територію від ваги води; 
6. Зміна кліматичних умов і теплового режиму в масивах гірських 

порід. 
IV. Тунелі. Внаслідок будівництво тунелів і підземних споруд 

відбувається наступне: 1) порушення природного пружного стану масиву 
гірських порід, що зумовлює розвиток гірничого тиску, гірничих ударів 
тощо; 2) дренування підземних вод, що за умови значної водопроникності 
масиву гірських порід призводить до проривів води і винесення до 
підземних виробок пухкого матеріалу-заповнювача великих тріщин, 
карстових порожнин і тріщин тектонічного подрібнення; 3) дренування 
газів, які містяться в гірських породах. За умови великого тиску газів 
відбувається витиснення породи і газу. Останнє спостерігається в зонах 
вулканізму, вугленосних і газоносних товщах. 

V. Меліоративні споруди. Зрошувальні та осушувальні меліоративні 
споруди можуть бути причиною розвитку ерозійних процесів, у першому 
випадку - за рахунок іригаційної ерозії, у другому - при переосушенні 
торфовищ, внаслідок чого вони можуть видуватися вітром. 

VI. Теплові електростанції. ТЕС викидають в атмосферу майже 30% 
загальної кількості шкідливих викидів промисловості. Вони суттєво 
впливають не тільки на навколишнє середовище району, де вони розміщені, 
але й на стан біосфери в цілому. 

VII. Атомні електростанції. Головною причиною обмеження розвитку 
атомної енергетики є те, що під час аварій радіаційні наслідки є настільки 
великими, що вони є соціально неприйнятними. Таким чином, для АЕС 
повинні бути введені обмеження як на ймовірність аварій, так і на масштаб 
їх наслідків для навколишнього середовища. 

VIII. Дороги. Вплив дорожніх споруд на навколишнє природне 
середовище як під час будівництва, так і експлуатації можна розглядати з 
урахуванням морфометричного та кінематичного (динамічного) впливів. 

IX. Лінії електропередачі. Штучні ЕМП суттєво порушують 
природний електромагнітний стан. З метою зменшення впливу ЛЕП на 
довкілля і особливо на людей встановлюються зони санітарного захисту. 
Якщо напруга електричного поля перевищує гранично допустимі рівні, 
слід ужити відповідних заходів щодо її зменшення. 
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X. Аеродроми. Авіаційний шум суттєво впливає на середовище 
поблизу аеродромів, особливо коли вони розміщені в межах міст, 
наприклад, як аеропорт Жуляни на околиці Києва. Рівень шуму залежить від 
напрямку злітання та посадки літаків і трас повітряних сполучень; 
мінімальний рівень шуму змінюється від 98 до 108 дБ. 

Завдання для самостійної роботи – (4 години) 
1. Опанувати матеріал лекції та надати характеристику основних 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища при 
інженерно-геологічних вишукуваннях, будівництві та експлуатації 
інженерних споруд. 

Рекомендована література. 
1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 

пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел ІІ, глава ІХ, § 1-3, с. 179-195, 
глава ХІІ, § 1-2, с. 257-263). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділ 10, підрозділи 11.1.-11.6, с. 151-
177). 

Контрольні запитання та завдання до змістовного модуля 2. 
Контрольні запитання. 

1. Що таке будівля ? 
2. Як поділяють будівлі й споруди залежно від їх функціонального призначення ? 
3. Які споруди виділяють серед водогосподарських споруд ? 
4. Як поділяються теплові електростанції залежно від виду енергії, що відпускається 

споживачам ? 
5. Від чого залежить конструкція земляного полотна доріг ? 
6. Як поділяють промислові споруди за функціональними ознаками ? 
7. Для чого призначені промислові будівлі й споруди ? 
8. Що називають гідротехнічними спорудами ? 
9. Яким є основне обладнання теплоелектроцентралі і конденсаційних 

електростанцій? 
10. З яких конструктивних елементів складається поперечний профіль залізничного 

полотна ? 
11. Якими бувають будівлі й споруди залежно від їх матеріалів ? 
12. Які об’єкти виділяють серед цивільних (громадських) будівель й споруд ? 
13. Якою є конструктивна відмінність конденсаційних електростанцій (КЕС) ? 
14. Яку роль відіграє баластний шар у залізничному полотні ? 
15. Як поділяють будівлі й споруди залежно від кількості поверхів ? 
16. Які є види сільськогосподарських будівель й споруд ? 
17. Якою є конструктивна відмінність теплоелектроцентралі (ТЕЦ) ? 
18. Для чого призначені естакади ? 
19. Якими показниками характеризуються розміри моста ? 
20. Надайте характеристику транспортним тунелям. 
21. Що таке аеропорт і що входить до його складу ? 
22. Як поділяються споруди залежно від площі, що вони займають ? 
23. Що таке умисні антропогенні зміни навколишнього геологічного середовища ? 
24. З чого складається міст ? 
25. Надайте характеристику гідротехнічним тунелям. 
26. Що таке аеродром і що входить до його складу ? 
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27. Від чого залежить характер та інтенсивність впливу інженерних споруд на 
навколишнє середовище ? 

28. Що таке неумисні антропогенні зміни навколишнього геологічного середовища ? 
29. Що таке стояк у конструкції моста ? 
30. Надайте характеристику гірничопромисловим тунелям. 
31. Як поділяють аеродроми за їх призначенням ? 
32. Як поділяють за тривалістю вплив інженерних споруд на навколишнє середовище ? 
33. Що таке інженерний захист природного середовища ? 
34. Що таке розрахунковий прогін у конструкції моста ? 
35. Надайте характеристику тунелям міського господарства. 
36. Яким вимогам повинні задовольняти сучасні аеродроми ? 
37. Які є типи показників впливу будівель і споруд на навколишнє середовище ? 
38. Що є основними компонентами геологічного середовища, що формують умови 

будівництва та освоєння територій ? 
39. Якім є вплив гідротехнічних споруд на навколишнє середовище ? 
40. Якім є вплив каналів на навколишнє середовище ? 
41. Якім є вплив водосховищ на навколишнє середовище ? 
42. Якім є вплив тунелів на навколишнє середовище ? 
43. Якім є вплив меліоративних споруд на навколишнє середовище ? 
44. Якім є вплив теплових електростанцій на навколишнє середовище ? 
45. Якім є вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище? 
46. Якім є вплив дорожніх споруд на навколишнє середовище? 
47. Якім є вплив ліній електропередач на навколишнє середовище ? 
48. Якім є вплив аеродромів на навколишнє середовище ? 
49. Як поділяють споруди в залежності від площі, що вони займають ? 
50. Які є типи показників впливу споруд на навколишнє середовище ? 

 
Типовий варіант завдання модульної контрольної роботи 2: 

Дати відповідь на 10 теоретичних питань: 
1. Як поділяють будівлі й споруди залежно від кількості поверхів ? 
2. Яки є види сільськогосподарських будівель й споруд ? 
3. Які великі гідротехнічні споруди є в Україні ? 
4. Якою є конструктивна відмінність теплоелектроцентралі (ТЕЦ) ? 
5. Для чого призначені естакади ? 
6. Що таке розрахунковий прогін у конструкції моста ? 
7. Надайте характеристику тунелям міського господарства. 
8. Яким вимогам повинні задовольняти сучасні аеродроми ? 
9. Яки є типи показників впливу будівель і споруд на навколишнє середовище ? 
10. Що є основними компонентами геологічного середовища, що формують умови 

будівництва та освоєння територій ? 
 

Рекомендована література до змістовного модуля 2: 
 
1. Калачев В.Я., Максимов С.Н. Инженерные сооружения. Учебное 

пособие. -М.: Из-во МГУ, 1991.-299 с. (раздел ІІ, часть первая и часть вторая 
главы V-ХV, с. 87-293). 

2. Коваленко А.В., Коротких І.В., Петелько О.Ф., Фролов О.П. Інженерні 
споруди.-К.,1995.-193 с. (частина ІІ, розділи 1-11, с. 61-177). 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК: 
 

1.Що є метою навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 
2. Що є завданням навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 
3. Що є предметом навчальної дисципліни «Інженерні споруди» ? 
4. Які головні фактори визначають вибір проектних рішень інженерних споруд ? 
5. Які об’єкти відносяться до І категорії складності проектування конструкцій 

будівель та споруд цивільного призначення ? 
6. Які об’єкти відносяться до ІІ категорії складності проектування конструкцій 

будівель та споруд цивільного призначення ? 
7. Які об’єкти відносяться до ІІІ категорії складності проектування конструкцій 

будівель та споруд цивільного призначення ? 
8. Які об’єкти відносяться до ІV категорії складності проектування конструкцій 

будівель та споруд цивільного призначення ? 
9. Які об’єкти відносяться до V категорії складності проектування конструкцій 

будівель та споруд цивільного призначення ? 
10. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд І категорії 

складності інженерно-геологічних умов. 
11. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд ІІ категорії 

складності інженерно-геологічних умов. 
12. Надайте характеристику ділянці будівництва інженерних споруд ІІІ категорії 

складності інженерно-геологічних умов. 
13. Для чого розробляють ескізний проект ? 
14. Для чого розробляють техніко-економічне обґрунтування ? 
15. Для чого розробляють техніко-економічний розрахунок ? 
16. Для чого розробляють проект ? 
17. Для чого розробляють робочий проект ? 
18. Для чого розробляють робочу документацію ? 
19. Як здійснюється проектування об’єктів І та ІІ категорій складності ? 
20. Як здійснюється проектування об’єктів ІІІ категорії складності ? 
21. Як здійснюється проектування об’єктів ІV та V категорій складності ? 
22. Що таке інженерні вишукування для будівництва ? 
23. На основі чого виконуються інженерні вишукування для будівництва? 
24. Які види вишукувань включають інженерні вишукування для будівництва ? 
25. З урахуванням яких факторів визначають склад і об’єм вишукувальних робіт при 

проведенні інженерних вишукувань для будівництва ? 
26. Як використовують інтрузивні природні кам’яні будівельні матеріали? 
27. Як використовують ефузивні природні кам’яні будівельні матеріали ? 
28. Як використовують уламкові природні будівельні матеріали ? 
29. Які мінеральні в’яжучі речовини відносяться до повітряних в’яжучих? 
30. Які мінеральні в’яжучі речовини відносяться до гідравлічних в’яжучих ? 
31. Для чого використовують будівельний гіпс ? 
32. Для чого використовують повітряне вапно ? 
33. Для чого використовують гідравлічне вапно ? 
34. Для чого використовують портландцемент ? 
35. Які є марки портландцементу ? 
36. Які властивості пуцоланового портландцементу ? 
37. Які властивості пластифікованого портландцементу ? 
38. Які властивості гідрофобного портландцементу та де його використовують ? 
39. Які властивості шлакопортландцементу та де його використовують ? 
40. Що є характерними рисами органічних в’яжучих матеріалів ? 
41. Де використовують бітумні матеріали ? 
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42. Де використовують дьогтьові матеріали ? 
43. Які покрівельні матеріали використовують з метою гідроізоляції будинків та 

споруд ? 
44. Що таке пергамін і для чого його використовують ? 
45. Що таке руберойд і для чого його використовують ? 
46. Що таке толь і для чого її використовують ? 
47. Що відносять до штучних кам’яних будівельних матеріалів ? 
48. Що таке бетон ? 
49. Що таке залізобетон ? 
50. Які залізобетонні конструкції виділяють за способом виробництва ? 
51. Які переваги має збірний залізобетон ? 
52. Що таке збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 
53. Які існують збірно-монолітні залізобетонні конструкції ? 
54. Що відносять до керамічних будівельних матеріалів ? 
55. Як отримують глиняну (червону) цеглу ? 
56. Які існують марки глиняної (червоної) цегли ? 
57. Що відносять до силікатних будівельних матеріалів ? 
58. Як виготовляють силікатну цеглу ? 
59. З чого складається силікатна цегла ? 
60. Які марки силікатної цегли ? 
61. Для чого використовують силікатну цеглу ? 
62. З чого складається азбоцемент ? 
63. Для чого використовується азбоцемент ? 
64. Які позитивні властивості мають метали для будівництва ? 
65. Які позитивні властивості має деревина для будівництва ? 
66. Які недоліки має деревина для будівництва ? 
67. Що називають ґрунтовою основою ? 
68. Що називають штучною ґрунтовою основою ? 
69. Що таке природна ґрунтова основа ? 
70. Що таке фундамент ? 
71. Якими можуть бути фундаменти ? 
72. Надайте характеристику суцільним фундаментам. 
73. Надайте характеристику стрічковим фундаментам. 
74. Надайте характеристику стовпчастим фундаментам. 
75. Надайте характеристику змішаним фундаментам. 
76. Коли застосовують фундаменти неглибокого закладання ? 
77. Коли застосовують фундаменти глибокого закладання ? 
78. Які існують фундаменти глибокого закладання ? 
79. Яким особливостям приділяють головну увагу при дослідженнях ґрунтів ? 
80. Що таке надійність ґрунтової основи ? 
81. Які головні фактори визначають надійність ґрунтової основи ? 
82. Які підготовчі операції виконують перед початком робіт зі зведення інженерних 

споруд ? 
83. Яка мета водозахисних заходів при будівництві інженерних споруд ? 
84. Коли передбачають штучне укріплення ґрунтів ? 
85. Які основи інженерних споруд називають штучними ? 
86. Як обирають тип і конфігурацію фундаменту інженерних споруд ? 
87. Коли влаштовують фундаменти неглибокого закладання ? 
88. Коли влаштовують фундаменти глибокого закладання ? 
89. Коли влаштовують збірні фундаменти глибокого закладання ? 
90. Коли влаштовують фундаменти із забивних паль та паль оболонок ? 
91. Коли влаштовують фундаменти із набивних паль ? 
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92. Коли влаштовують стовпчасті фундаменти без розширення ? 
93. Коли умови будівельного майданчика вважаються особливими ? 
94. Що є основними заходами при будівництві на просадних ґрунтах ? 
95. Що є основними заходами при будівництві на торфомулистих ґрунтах ? 
96. Що є основними заходами при будівництві на насипних ґрунтах ? 
97. Що є основними заходами при будівництві в сейсмонебезпечних районах ? 
98. Що таке будівля ? 
99. Як поділяють будівлі й споруди залежно від їх функціонального призначення ? 
100. Які споруди виділяють серед водогосподарських споруд ? 
101. Від чого залежить конструкція земляного полотна доріг ? 
102. Як поділяють промислові споруди за функціональними ознаками? 
103. Для чого призначені промислові будівлі й споруди ? 
104. Що називають гідротехнічними спорудами ? 
105. З яких конструктивних елементів складається поперечний профіль 

залізничного полотна ? 
106. Якими бувають будівлі й споруди залежно від їх матеріалів ? 
107. Які об’єкти виділяють серед цивільних (громадських) будівель й споруд ? 
108. Яку роль відіграє баластний шар у залізничному полотні ? 
109. Як поділяють будівлі й споруди залежно від кількості поверхів ? 
110. Які є види сільськогосподарських будівель й споруд ? 
111. Для чого призначені естакади ? 
112. Якими показниками характеризуються розміри моста ? 
113. Що таке аеропорт і що входить до його складу ? 
114. З чого складається міст ? 
115. Що таке аеродром і що входить до його складу ? 
116. Від чого залежить характер та інтенсивність впливу інженерних споруд на 

навколишнє середовище ? 
117. Як поділяють аеродроми за їх призначенням ? 
118. Що таке інженерний захист природного середовища ? 
119. Яким вимогам повинні задовольняти сучасні аеродроми ? 
120. Які є типи показників впливу будівель і споруд на навколишнє середовище ? 
121. Якім є вплив гідротехнічних споруд на навколишнє середовище ? 
122. Якім є вплив каналів на навколишнє середовище ? 
123. Якім є вплив водосховищ на навколишнє середовище ? 
124. Якім є вплив тунелів на навколишнє середовище ? 
125. Якім є вплив меліоративних споруд на навколишнє середовище ? 
126. Якім є вплив теплових електростанцій на навколишнє середовище ? 
127. Якім є вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище? 
128. Якім є вплив дорожніх споруд на навколишнє середовище? 
129. Якім є вплив ліній електропередач на навколишнє середовище ? 
130. Якім є вплив аеродромів на навколишнє середовище ? 
 


