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Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Здатність генерувати нові ідеї в галузі будівництва та 

цивільної інженерії, зокрема креативність при створенні 

нових технологій та конструкцій при спорудженні та ремонті 

мостів і тунелів. 

Здатність проведення досліджень в галузі будівництва та 

цивільної інженерії, зокрема в області утримання і 

реконструкції мостів, транспортних тунелів і метрополітенів 

на відповідному рівні. 

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, Системний аналіз мостових і 

тунельних споруд, Аварійні ситуації під час будівництва та 

реконструкції інженерних споруд 

Основні теми дисципліни Організація утримання штучних споруд. 

Визначення вантажопідйомності прогонових будов. 

Обстеження штучних споруд. 

Випробування мостів (з лабораторними). 

Підсилення елементів мостів. 

Реконструкція мостів і труб. 

 

Лекції –    48 год; 

Практичні –    16 год; 

Лабораторні –  16 год; 

Самостійна робота –  100 год. 

 

Самостійна робота – курсовий проект. 
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