
Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Технологія ремонту та відновлення транспортних 
споруд 
5 кредитів 

Загальна інформація про 
викладача 

Зінкевич А.М., доцент кафедри «Архітектурне 
проектування, землеустрій та будівельні матеріали»; 
(056) 373 15 46; zam-ukr@ukr.net 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

6 (для бакалаврів) 

Факультети/ННЦ,студентам 
яких пропонується 

Мости та тунелі 

Перелік компетентностей та 
результати навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Володіння основами проектування, експлуатації та 
технічного обслуговування об’єктів 
Оцінювати причини погіршення експлуатаційної 
придатності конструкцій. 
Призначати ремонтний матеріал та технологію 
відновлення конструкцій залежно від виду 
пошкодження чи дефекту, мети ремонту, умов 
експлуатації. 
 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні для 
вивчення дисципліни 

Необхідні знання з дисциплін: Хімія; Опір матеріалів; 
Будівельне матеріалознавство; Будівельні конструкції 
 

Основні теми дисципліни Тема 1. Погіршення експлуатаційної придатності 
конструкцій транспортних споруд. 
Тема 2. Діагностика технічного стану конструкцій 
транспортних споруд. 
Тема 3. Технології для відновлення експлуатаційної 
придатності конструкцій. 
Тема 4. Теоретичні передумови ефективного ремонту 
конструкцій споруд. 
Тема 5. Вибір матеріалів для ремонту конструкцій 
транспортних споруд. 
Форма організації навчання: 
Аудиторні заняття 64 години, з них лекцій 32 години, 
лабораторних занять 32 години; самостійна робота 86 
годин, включає в себе опрацювання розділів, які не 
розглядалися на лекціях, підготовку до аудиторних 
занять та контрольних заходів. 
 

Мова викладання Українська 
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