
 ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

Назва освітньо-

професійної 

програми: 

«Мости і транспортні тунелі» 

Код і назва галузі 

знань: 
19 «Архітектура та будівництво» 

Код і назва 

спеціальності: 
192  «Будівництво та цивільна інженерія» 

Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії 

Тривалість програми: 1 рік 5 місяців 

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС 

Рівень кваліфікації 

відповідно до 

Національної рамки 

кваліфікацій, 

Європейської рамки 

кваліфікацій для 

навчання впродовж 

життя: 

НРК України – 8 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Особливості умови 

вступу (до попереднього 

рівня освіти) 

Наявність освітнього ступеня бакалавр, магістр, 

ОКР спеціаліст.  

 

Конкретні механізми 

визнання 

попереднього 

навчання: 

- представлений документ видано в результаті 

навчання за програмою, яка може співвіднесена зі 

ступенем вищої освіти (не нижче першого рівня), 

фаховою спеціалізацією, напрямом підготовки 

(спеціальності, кваліфікації) системи освіти 

України; 

- представлені документи містять повну 

інформацію про зміст попередньої освітньої 

програми (додаток до диплому), що встановлює 

еквівалентність присвоєних за цими документами 

ступеню вищої освіти, фахової спеціалізації або 

професійної перепідготовки у системі освіти 

України; 

- за умови, що попередній ступінь чи рівень 

отримано в іншій країні, тоді визнання іноземних 

документів про освіту здійснюється у повній 

відповідності з Конвенцією про визнання 

кваліфікацій з вищої освіти в європейському 

регіоні, яка ратифікована відповідним Законом 



України 03.12.1999р. №1273-ХІV та 

рекомендаціями цієї Конвенції. 

Інших механізмів визнання неформальної та 

інформальної освіти немає. 

 

Характеристика освітньої програми 

 

Програмні результати навчання (ПРН) в рамках загальних та фахових 

компонент за освітньою програмою «Мости та транспортні тунелі» 

заключаються у настопному: 

- уміння проводити різноманітні конструкти філософії творчості; 

обґрунтовувати креативний потенціал філософії творчості;  орієнтуватись у 

сучасних проблемах філософії творчості, аргументувати та обґрунтовувати 

способи їх вирішення; розрізняти суб’єкти творчості в історико-філософських 

традицій; 

 - уміння використовувати положення нормативно-правових актів в 

професійній діяльності; складати базові господарські договори в  галузі 

інформаційних технологій; орієнтуватися в процесі ліцензування визначених 

видів діяльності, орієнтуватися в науковій, спеціальній літературі та законах; 

- уміння практично здійснювати заходи захисту персоналу і населення від 

наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування зброї; оцінювати 

стійкість елементів об’єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях 

і визначати необхідні заходи щодо її підвищення; оцінювати радіаційну, 

хімічну, бактеріологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути 

внаслідок стихійного лиха та аварії; 

- уміння застосовувати чисельні методи  при вивченні дисциплін 

математичного та природно-наукового і професійного циклу; обчислювати та 

аналізувати (оцінювати) розв’язки математичних моделей, які розглядаються в 

дисциплінах математичного та природно-наукового і професійного циклу; 

- уміння читати оригінальну літературу з фаху (з обмеженим 

використанням словника) та добувати з неї необхідну інформацію;  скласти 

анотацію іншомовного тексту з фаху; спілкуватися іноземною мовою за 

професійною потребою в усній та письмовій формах; володіти новітньою 

фаховою інформацією через іноземні джерела; 

- уміння застосовувати  системи організації та виконання підготовчих 

робіт на робочому місці; складати перелік заходів , що пов'язані з нормативним 

станом системи безпеки та можливим відхиленням у надзвичайному напрямку 

виробничої ситуації; володіти навичками оптимального управління декількома 

робочими місцями із питань безпеки  виробничої діяльності; 

- Уміння розраховувати показники ефективності використання майна 

підприємства та його капіталу; розрахувати очікувані грошові потоки при 

інвестуванні та оцінити їх рентабельність; оцінити загальну ефективність 

функціонування будівельного підприємства; 

- уміння проектувати конструкції з сучасних матеріалів; оцінювати роботу 

та напружений стан будівель і споруд у цілому, їх конструктивних елементів, 



перерозподіл зусиль у зв’язку із зміною конструктивної схеми; розв’язувати 

питання оцінки несучої здатності конструкцій; 

- уміння самостійно вирішувати задачі вибору оптимальних джерел енергії, 

в тому числі нетрадиційних, а в умовах виробничої діяльності – самостійно 

вирішувати задачі вибору найбільш ефективних систем тепло-, водо-, 

енергопостачання; 

- уміння проектувати сучасні інженерні мережі; розв’язувати питання 

оцінки інженерних мереж та обладнання для забезпечення їх експлуатаційної 

придатності; 

- уміння виконувати обстеження технічного стану будівель та споруд, та 

давати оцінку цього стану; оцінювати подальшу експлуатаційну придатність 

будівлі та споруди або розробки проекту відновлення цієї придатності; 

розраховувати рівень потрібного підвищення несучої здатності конструкції для 

забезпечення експлуатаційної придатності будівлі; 

- уміння виконувати побудову опорних та зйомочних геодезичних мереж 

на земній поверхні; проводити планові, висотні та планово-висотні 

інструментальні зйомки; 

- уміння оцінювати міцність, жорсткість та стійкість конструкцій 

металевих та залізобетонних мостів та ïх окремих елементів; давати оцінку 

стану, конструктивної та експлуатаційної надійності елементів та конструкції у 

цілому; 

- уміння застосовувати основні закони рівноваги будівельної механіки і 

механіки ґрунтів при визначенні розмірів споруд та їх конструкцій чи оправ; 

при визначенні внутрішніх силових факторів в конструкціях чи оправах; в 

розрахунках міцності, тріщиностійкості та деформативності їхніх нормальних 

та похилих перерізів; при визначенні основних та додаткових осідань поверхні 

землі під час улаштування таких споруд; при визначенні оптимального 

армування зазначених конструкцій; при використанні сучасних програмних 

комплексів; практично використовувати набуті знання за дисципліною при 

проектуванні реальних і нових залізобетонних конструкцій оправ тунелів та 

споруд; 

- уміння застосовувати основні заходи щодо виявлення основних 

будівельних властивостей ґрунтів з особливими якостями, виявляти під 

впливом яких факторів можуть змінюватися їх властивості; оцінювати ґрунтові 

умови конкретних будівельних майданчиків на підставі якісного аналізу; на 

підставі аналізу вибирати найбільш оптимальні варіанти фундаментів згідно з 

характерними особливостями ґрунтів; визначати основні та розрахункові 

характеристики ґрунтів основи, згідно з характерними особливостями ґрунтів; 

згідно особливих ґрунтових умов виконувати розрахунки деформації основ 

фундаментів; 

- уміння формалізувати завдання оптимізації механічної системи; 

здійснювати обґрунтований вибір критерію оптимальності при складанні 

цільових функцій і методу для знаходження оптимального розв'язку завдання; 

прогнозувати очікувані результати; уміння розробляти узагальнені варіанти 



рішення проектних задач; аналізувати та вибирати оптимальні рішення; 

аналізувати отримані результати; 

- уміння розробляти конструктивні заходи щодо забезпечення 

сейсмостійкості транспортних споруд; складати розрахункову схему для 

складних інженерних конструкцій і їх елементів при виконанні динамічних і 

сейсмічних розрахунків; аналізувати і оцінювати отримані на ЕОМ результати 

розрахунків споруд на сейсмічні навантаження; 

- уміння будувати фізичну та математичну модель об’єкту; будувати 

скінченно-елементну модель об’єкту; задавати граничні умови; оцінювати 

точність результатів розрахунків МСЕ; 

- уміння призначити альтернативні методи проведення робіт з ремонту та 

реконструкції транспортних споруд;  виявляти, оцінювати дефекти, що 

виникають при експлуатації мостів і шляхопроводів і усувати їх; розробляти 

проектну і робочу технічну документацію, оформляти закінчені проектно-

конструкторські роботи по ремонту і реконструкції транспортних споруд; 

складати звіти по виконаним практичним роботам; проводити розрахунки, 

необхідні для складання проектів ремонту та реконструкції транспортних 

споруд; визначати граничні зусилля в елементах прогонових будов з 

урахуванням дефектів; оцінювати можливість і умови використання існуючих 

конструкцій моста в складі реконструйованого; 

- уміння розробляти будгенплани у складі ПОБ та ПВР; приймати 

обґрунтовані  управлінські  рішення економічного та організаційного 

характеру; розв’язувати задачі планування та забезпечення будівельного 

виробництва; уміння розробляти та аналізувати проект виробництва робіт при 

будівництві, ремонті і реконструкції транспортних споруд; використовуючи 

існуючи технології будівництва розробляти технологічну карту до будь-якого 

будівельного процесу при будівництві, ремонті і реконструкції транспортних 

споруд в умовах виробничої діяльності; вирішуючи професійні задачі вміти 

користуватися існуючими технологіями будівництва при проектуванні 

організаційно-технологічних рішень та роботи на будівельному майданчику; 

- уміння планувати і організовувати виконання інженерного обстеження 

будівельних конструкцій будівель і споруд зі складанням програми робіт, з 

вибором методів контролю конструкцій; складати відомості дефектів і робити 

оцінку впливу цих дефектів на несучу здатність конструкцій; складати 

висновок про стан будівельних конструкцій будівлі за результатами обстеження 

і виконувати обробку результатів статичних та динамічних випробувань 

конструкцій і систем. 

 

Здатність до працевлаштування 

Основні місця роботи випускників: підприємства будівельної галузі, 

комунального господарства, проектні та науково-дослідні організації, заклади 

вищої освіти, організації з проведення експертиз у галузі будівництва. 

Основні посади: інженер, керівник будівельних і проектних підприємств, 

спеціаліст науково-дослідних центрів, експерт у галузі проектування 



конструкцій, будівель та споруд, фахівець у галузі розрахунку будівельних 

конструкцій, науковий співробітник. 

Основні напрямки діяльності випускників: моделювання та розрахунки 

конструкцій, експериментальні та чисельні дослідження, будівельних систем та 

конструкцій, складання проектної документації для будівництва. 

 

Доступ до подальшого навчання 

Випускник має наступні права: на освоєння програм здобувача вищої 

освіти наукового ступеня доктора філософії; на набуття додаткових 

компетентностей у системі післядипломної освіти. 

 

Форма навчання: денна, заочна. 

 

Академічна мобільність 

Національна мобільність здійснюється на підставі двосторонніх договорів 

між академією та закладами вищої освіти України та існуючих національних 

освітніх програм. 

 

Практика/стажування 
Освітня програма та навчальний план передбачають практичну 

підготовку у вигляді переддипломної практики здобувачів вищої освіти, 
основна компетентність якої – здатність застосовувати отримані теоретичні та 
практичні знання в реальній інженерній діяльності відповідно до вивчених 
компонент. 

Проведення переддипломної практики забезпечує ЗВО разом з філією 

кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд на підприємстві 

«АФБ АСПЕКТ» відповідно до угоди на проведення практики студентів 

закладів вищої освіти та плану роботи філії кафедри. 

Практична підготовка надає можливість здобувачам вищої освіти освоїти 

тенденції застосування сучасних технологій на прикладі виготовлення 

залізобетонних багатопустотних попередньо напружених плит стендового 

безопалубкового формування за екструзивною технологією. 

 

Інші особливості програми 

Особливості цієї програми полягають у здатності: розробляти проекти 

транспортних шляхів і споруд з використанням засобів спеціалізованого у цій 

галузі автоматизованого проектування (PLAXIS); оцінювати і враховувати 

динамічні, аеродинамічні та кліматичні впливи, змінне в часі навантаження на 

оправи тунелів та мостові конструкції, а також зміну властивостей матеріалів в 

процесі експлуатації транспортних споруд; проводити особливі геодезичні та 

маркшейдерські виміри. 

 

Гарант освітньо-професійної програми: 

д.т.н., професор Клименко Євгеній Володимирович. 

ел. пошта: klimenkoew57@gmail.com 


