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Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Здатність застосовувати знання для вирішення практичних 

науково-технічних завдань в галузі будівництва та цивільної 

інженерії, зокрема для мостів, транспортних тунелів і 

метрополітенів. 

Здатність проведення досліджень в галузі будівництва та 

цивільної інженерії, зокрема в області будівництва, 

управління, організації спорудження 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. 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання 

й практичні навички з проектування, розрахунку, організації, 

реконструкції та поточної експлуатації мостів, тунелів і 

метрополітенів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Інформаційні технології в управлінській, науковій та 

викладацькій діяльності, сучасні методи будівельної 

механіки в розрахунках мостових та тунельних конструкцій, 

основи дослідницької діяльності. 

Основні теми дисципліни Лекції 

1 Аналіз причин руйнування мостових споруд – 2 год. 

2 Склад проблеми і постановка задачі – 2 год. 

3 Причини аварій мостових споруд – 2 год. 

4 Класифікація факторів аварійних ситуацій – 2 год. 

5 Аварії мостів, що викликані втратою стійкості 

елементів – 2 год. 

6 Аварії внаслідок помилок в технології ведення 

будівельно-монтажних та ремонтних робіт – 2 год. 

7 Аварії, що обумовлені перевантаженням несучих 

конструкцій – 2 год. 

8 Аварії мостів, що настають внаслідок резонансу або 

втоми матеріалу – 2 год. 

9 Аналіз аварійних ситуацій мостів внаслідок динамічних 

навантажень – 2 год. 

10 Феноменологічна модель деградації елементів 

мостових споруд – 2 год. 

11 Положення по захисту мостових споруд від сейсмічних 

дій – 2 год. 
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12 Вібрації, динамічні жорсткість та піддатливість, 

динамічний коефіцієнт, резонанс – 2 год. 

13 Аварії мостів внаслідок недостатньої надійності і 

розладу з’єднань – 2 год. 

14 Аварії через відсутність технічного нагляду – 2 год. 

15 Урахування сейсмічності при аналізі будівництва 

мостів і тунелів – 2 год. 

16 Проблемні положення аварійних ситуацій в мостових 

спорудах та засоби їх попередження – 2 год. 

Практичні заняття 

1 Визначення додатковий зусиль і деформацій мостових 

конструкцій по причині геологічних явищ – 2 год. 

2 Розрахунок несучої здатності мостів у сейсмічних районах 

– 2 год. 

3 Розрахунок стійкості мостових конструкцій під впливом 

вітрового навантаження – 2 год. 

4 Розрахунок стійкості опорних конструкцій під впливом 

гідрологічного навантаження – 2 год. 

5 Визначення параметрів динамічної поведінки вантової 

конструкції під дією вітрового потоку – 2 год. 

6 Визначення параметрів коливань руслових опор мосту під 

час сейсмічної дії – 2 год. 

7 Розрахунок вібраційних параметрів під час руху поїзда по 

вантовому мосту – 2 год. 

8 Визначення стійкості мосту арочної конструкції при 

аеродинамічному навантаженні – 2 год. 
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