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Результати навчання: 

Метою дипломного проектування є оволодіння методологією творчого вирішення 

сучасних проблем прикладного або (та) наукового характеру що до проектування, 

будівництва і експлуатації мостів, тунелів та інших транспортних  споруд на 

основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до стандартів 

ХНАДУ. 

Основним завданням дипломного проектування є: 

- сичтематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань, 

отриманих у процесі навчання;  

- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою досліджень 

та експерименту, фізичного або математичного моделювання, 

використання сучасних інформаційних технологій при розвязанні задач, 

передбачених завданням на дипломне проектування;  

- визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо 

кваліфікаційної характеристики (ОКХ) фахівця, його готовності до самостійної 

роботи в умовах ринкової економіки та сучасного виробництва. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 

- вища математика,  

- опір матеріалів,  

- теоретична та будівельна механіка,  

- дорожньо - будівельні матеріали, 

- архітектура будівель і споруд, будівельні конструкції,  

- основи і фундаменти, 

- проектування та будівництво штучних споруд. 

Короткий зміст навчальної програми: 

Вступ до навчальної дисципліни. Обґрунтовування предмета та постановка 

задач дослідження, виконані на основі аналізу літературних джерел. 

Теоретична, аналітична, методична і (або) експериментальна частини (елементи 

наукового дослідження) (кожна з цих частин може містити один елемент 
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наукової новизни). Технологічна, конструкторська, розрахункова частини, 

тощо. Спеціальний розділ (охорона праці, безпека життєдіяльності, екологічна 

безпека, техніко-економічні розрахунки, тощо) (за необхідності). Висновки. 

Перелік посилань. Додатки (за необхідності). 
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• Поточний контроль. 

• Підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра. 

• За рішенням Державної екзаменаційної комісії 


