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про викладача 

Біляєв Микола Миколайович, д.т.н., професор, 
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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

V 

Факультети / ННЦ, 

яким пропонується 

Організація будівництва та експлуатації доріг 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

1. Знання та розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

2. Здатність працювати в команді, використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії. 

3. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, 

концепцій та принципів математичних та соціально-

економічних наук. 

4. Здатність до критичного осмислення і застосування 

основних теорій, методів та принципів природничих наук. 

ПРН 1 Демонструвати навички усного та письмового 

спілкування державною та іноземними мовами, 

використовуючи навики міжособистісної взаємодії, 

працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та 

нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів 

комунікації 

ПРН 2 Оволодіння робочими навичками ефективно 

працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) 

або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний 

результат в умовах обмеженого часу з акцентом на 

професійну сумлінність і виключення можливості плагіату 

ПРН 5 Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-

геологічних та екологічних особливостей території 

будівництва при проектуванні та зведенні автодоріг та 

аеродромів 

ПРН 9 Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію 

будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних 

мереж 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 

ОК 5 Вища математика 

ОК 6 Фізика 

ОК 7 Хімія 

ОК 18 Інженерна геологія 



Основні теми дисципліни Рух рідини у відкритих руслах. Питома енергія перерізу 

потоку. Критична та нормальна глибина 

водотоку.Гідравлічний стрибок. Типи гідравлічного 

стрибка. Спряження б’єфів. Гасителі енергії в нижньому 

б’єфі. Водозливи. Типи та розрахунки. Поверхневий стік та 

його характеристики. Види стоку. Норма стоку. 

Необхідність та види регулювання стоку. Річкова система. 

Річковий басейн. Поняття про режим вод суші. 

Гідрометричні спостереження та вимірювання. Гідрологічні 

пости. Гідрограф річкового стоку. Державний водний 

кадастр України. Гідрографічні характеристики річкового 

басейну 

Мова викладання Українська 
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