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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

ІІ семестр, ОС «магістр» 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

ННЦ «Мости і тунелі» 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Вміння виявляти, ставити та розв’язувати науково-технічні 

задачі в галузі будівництва та цивільної інженерії, зокрема 

для мостів, транспортних тунелів і метрополітенів, і залучати 

для їх рішення відповідний фізико-математичний апарат. 

Здатність виконувати техніко-економічні розрахунки 

конструкцій мостів, транспортних тунелів і метрополітенів, 

що проектуються. 

Здатність знаходити оптимальні рішення з урахуванням 

вимог міцності, стійкості, надійності та довговічності, 

безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання 

і конкурентоспроможності. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою, 

Інформаційні технології в управлінській, науковій та 

викладацькій діяльності, Нові технології та конструкції при 

спорудженні та ремонті мостів і тунелів, Системний аналіз 

мостових і тунельних споруд, Аварійні ситуації під час 

будівництва та реконструкції інженерних споруд,  

Основні теми дисципліни Складання проєкту організації будівництва та проєкту 

виконання робіт. 

Календарне та сіткове планування. Складання графіків. 

Управління будівництвом мостів. 

Складання будгенплану і розрахунок будівельного 

майданчику. 

 

Лекції –    32 год; 

Практичні –    16 год; 

Самостійна робота –  102 год. 

Мова викладання Українська 
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