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Метою дисципліни є   формування у аспірантів певних наукових компетентностей,   знань  
та навичок  з обробки даних  інструментальних  досліджень, які завжди супроводжують 
науково - технічні роботи з досліджень науково-технічного стану мостових споруд  на 
автомобільних дорогах.             

Очікувані  програмні результати навчання з дисципліни. 
 Отримані загальні та фахові компетентності дозволять аспіранту отримати такі програмні 
результати навчання 
 

ПРН-9. Володіти методологією власного наукового дослідження, результати якого 
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 
ПРН-10. Володіти навичками, що необхідні для проведення експерименту в наукових 
дослідженнях використовуючи лабораторне обладнання та прилади. ПРН-11. Володіти 
методами обробки інформації, оцінки, інтерпретації та синтезу даних; 
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ЗК-15. Володіння методами наукового аналізу, здатність застосовувати інструменти та 
методи системного аналізу якості будівництва; 

ЗК-20. Навички проведення польових експедиційних та експериментальних досліджень. 

 

ФК-4. Здатність планувати, проектувати та виконувати наукові дослідження зі стадії 
постановки задачі до оцінювання та розгляду результатів та отриманих даних, що 
включає вміння вибрати потрібну техніку та методику досліджень; 

ФК-5. Володіння навичкам, щодо пояснення даних отриманих в результаті проведення 
лабораторного експерименту та вимірювань та пов’язувати їх з відповідною теорією; 

ФК-7. Навички кількісного аналізу та проведення обчислень, включаючи такі аспекти як 
аналіз помилок, оцінка за порядком величин; 

ФК-8. Навички представлення результатів наукових досліджень та спірних питань у 
проблемній області в письмовій та усній формі  для фахово інформованій аудиторії; 

ФК-10. Володіння навиками літературного пошуку необхідних джерел інформації щодо 
кола питань, яке досліджується, встановлення хронологічних меж пошуку, можливості 
використання іноземних публікацій, вивчення архівних документів та науково-технічних 
звітів; 

 



 

 

Передумови для вивчення дисципліни: Вивченню дисципліни передують знання 
окремих розділів:  вищої математики, теорії вірогідності, опору матеріалів, теоретичної 
механіки, будівельної механіки, дорожньо - будівельних  матеріалів, мостів і споруд  на 
автомобільних дорогах, експлуатації мостів,  а також розділи дисциплін з  системного 
аналізу та  надійності мостів. 
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Література 
(Базова) 
 

Словесні методи (лекція, співбесіда, консультація); 
Практичні методи (практичні заняття); Робота з книгою: з навчально-методичною, 
науковою;  з  нормативною літературою; нові інформаційні технології, комп’ютерні засоби 
навчання. 
 
Самостійна робота над індивідуальним завданням  та  за програмою навчальної 
дисципліни; 
МО1 –залік; МО2- оцінка виконання практичної частини;  МО3 – опитування, самостійна  
робота  за індивідуальними завданнями; 
  
За дисципліною  створено постійно діючий  курс - ресурс,  на якому  розміщуються    вся 
необхідна інформація,  література  та матеріали для самостійної роботи 
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/index.php?categoryid=75 
 
 
Тематика індивідуальних занять узгоджується індивідуально зі студентами, що  вже 
працювали або працюють  за напрямами професійної діяльності спеціальності 192 
Будівництво та цивільна інженерія і мають бажання підвищити рівень знань за тематикою 
означеної  дисципліни.   
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навчання 

 Після виконання   програми дисципліни аспірант  здає залік  та отримує  оцінку  
за національною 5-бальною шкалою та за балами шкали ECTS


