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1 Загальнi вiдопlостi
N{ета вIIвчення дисциплiни - формування у аспiрантiв поглиблених профеСiйНИХ

знань, прикладних навичок i компетентностей в галузi булiвниuтва, орiснтованого на

напрямок кБудiвельнi конструкцii, будiвлi та споруди) i <основи та фундаменти>. В

результатi вивчення дисциплiни аспiрант мас набути знання про ocHoBHi HoBiTHi

технологiТ проектування, розрахунку та розробки спорудхtення штучних спорУД Та

фундаментiв при ix взаемодii iз оточl,точим породним масивом або rрунтовою осноВоЮ.

Завдання дисциплiни - сформувати у аспiрантiв науково обrрунтованi уявлення ПрО:

1) HoBiTHi технологii проектування транспортних споруд;
2) методи дослiдтtення експлуатацiйних в_цастивостей та конструктивних особливостеЙ

транспортних споруд, основ та фундаментiв;
З) чiткi HayKoBi уявлення про дослiдження напружено-леформованого стану

транспортних споруд, основ та фундаплентiв;
4) мохtливiсть створення способiв спор.члження, якi найбiльш вiдповiдають об'сктам, tцО

розглядаються.

2 Мiяqдисциплiнарнi зв'язки
Курс передбачае наявнiсть у аспiрантiв знань з вищоТ математики; фiзики; осноВ

проектування та розрах}тIку транспортних споруд, основ та фундаментiв; математиIIних
методiв модеJIювання.

3 Стаryс дисциплiни
Дисциплiна е вибiрковою.

4 Очiкуванi результати навчання,
якi розвrrвають/форпrують певнi коNIпетентностi

Процес вивчення дисциплiни KHoBiTHi технологii штучних споруд, основ Та

фундаментiв> спрямований на формування елеI!,Iентiв таких компетентностеЙ:
I. Загальнопрофесiйних:

1) здатнiсть практичного застосування знань при BpaxyBaHHi взасмноi роботи штучних
споруд та фундаментiв при ix взасмодii iз оточуючим породним масивом або

грунтовою основою;
2) здатнiсть практичного застосування знань розрахункових технологiй математичного

моделювання методом скiнченних елементiв;
3) здатнiсть розробляти порядок виробництва робiт на ocHoBi нових технологiй

булiвничтва, реконструкчiТ та ремонту;
4) здатнiсть використовувати на практицi iнтегрованi знання природничо-наукових,

загальних професiйно-орiентованих i спецiальних дисциплiн для розумiння проблем

розвитку HoBiTHix технологiй штучних споруд, основ та фунламентiв, вмiння

розробляти та реалiзовувати iх на практицi.
II. Професiлiних:

1) здатнiсть сприймати, обробляти, ана.чiзувати та узагальнювати науково-технiчну
iнформацiю в рамках комплексного пiдходу до розробки HoBiTHix технологiй штучних
споруд, осЕов та фундаментiв;

2) здатнiсть застосовувати отриNIанi знання для вирiшення задач застосування технологii

розрахунку штучних споруд, основ та фундаплентiв, зокрема математичного
моделювання методом скiнченних елементiв;

З) використовувати творчий пiдхiд для розробки оригiнальних iдей порядку виробництва

робiт на ocHoBi нових технологiй булiвничтва при вирiшеннi конкретних виробничих
завдань, пов'язаних з використанням вказаних технологiй свiтового рiвня;

4) iнтегрувати знання про проблеми та перспективи HoBiTHix apxiTeKTypHo-
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конструктивно-технологiчних рiшень штучних споруд, а також вирiшувати завдання,

пов'язанi з дослiд}кенням змiн стану штучних споруД, основ та фундаментiв при

варiюваннi cTaHiB експлуатацiт та булiвництва,
Дспiрант, що вивчив та засвоТв дисциплiну <HoBiTHi технологii штучних споруд,

основ та фундаментiв> повинен:
знатII:

о

о

теоретичн1

фундаментiв
основою;
особливостi взаемноТ роботи штучних споруД, основ та фундаментiв;

розрахунковi технологii математичного моделювання методом скiнченних

елементiв;
HoBiTHi технологii булiвничтва пiдземних споруд в рlзних 1н}кенерно-геологlчних

умовах;
лабораторнi методи визначення станУ мiцностi та стiйкостl штучних споруД, осЕов

та фундаментiв;
проблеми та перспективи HoBiTHix архiтектурно-конструктивно-технологlчних

рiшень штr{них споруд.
вмiти:

аналiзувати вплив оточуючого породного масиву на штучну споруду;

розробляти порядок виробництва робiт на ocHoBi нових технологiй будiвництва,

реконструкцiТ та ремонту штучних споруд;

буоу"ur" скiнченно-елементнi моделi штучних споруД, основ та фундаментiв;

враховувати вплив технологiт булiвничтва та активнi зовнiшнi фактори на стан

штучноТ споруди.
матII досвiд:
у визначеннi, систематизацiТ i отрипtаннi необхiдноi iнформацii в сферi своеТ

дiяльностi з використанням HoBiTHix експериментальних та теоретичних методlв

дослiдження, фундаментапьних та прикладних знань;

у розробцi HoBiTHix технологii розрахункового процесу та аналiзу штучних споруД,

основ та фундаментiв;
У дослiдхtеннi змiн стану штучних споруД, основ та фундаментiв прlt застосуваннi

спецiальних способiв.

та експериментальнi методи дослiдження шту{них споруд та

при ik въаемодii iз оточуючим породним масивом або фунтовою

о

a

a

о

a

a

a

a

a

a

a

5 Форма контролю
Перевiрка набутих знань, навичок i yMiHb здiйснюсться за допох,{огою опитування

acпipaнTiB на практичних заняттях та залiку.
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