
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВПП4; 

2. Назва: Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бундза Олег Зіновійович, к.т.н., 

доцент; 

9. Результати навчання: Загальною метою навчальної дисципліни «Машини та устаткування для 

будівництва мостів і тунелів» є ознайомлення студентів з будовою, призначенням і областю 

застосування основних видів машин для будівництва мостів та тунелів. Завдання дисципліни – дати 

студентам теоретичні і практичні знання з правильного підбору комплекту машин для будівництва 

мосту чи тунелю. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, захист робіт. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: опір матеріалів; теоретична 

механіка; будівельна техніка; технічні дисципліни. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
будівництво мостів; проектування мостів і труб; основи надійності мостових споруд; проектування і 

будівництво тунелів і метрополітенів. 

12. Зміст курсу:  
Змістовий модуль №1. Машини для будівництва мостів і тунелів.  
Тема 1. Класифікація машин для будівництва мостів. Тема 2. Поняття комплексної механізації в 

будівництві. Тема 3. Спеціальні машини для виконання земляних робіт. Тема 4. Машини і 

обладнання для створення свайних фундаментів. Тема 5. Агрегати для зведення фундаментів з 

буронабивних свай. 

Змістовий модуль №2. Вантажопідйомні машини. 
Тема 6. Типи вантажопідйомних кранів. Тема 7. Стрілові крани. Тема 8. Спеціалізовані крани.  

Тема 9. Перспективи розвитку. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Кузнецов В.М. Механизация строительства мостов. Издание второе, переработанное и 

дополненное [Текст]: Учебное пособие / В.М. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Издательство ДНК, 

2005. – 428 с. 

2. Айвазов Ю.М. Проектирование метрополитенов» : Учеб. пособ. / Ю. М.Айвазов. – Київ: 

Політехніка НТУ»КПІ», 2006. – 232 с. 

3. Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов: учебник – Екатеринбург: Издательство 

Интеграл. 2014. 

4. Гибшман Е.Е. Проектирование металлических мостов: - Москва: Издательство Интеграл, 2014. – 

406 с. 

5. Будівельна техніка: Навчальний посібник / Палій В.П., Малик І.М. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 254 

с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 76 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

Методи: аудиторні заняття проводяться з використанням мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри                                                                  д.т.н., професор Кравець С.В.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВПП4; 

2. Title: Intellectual Property and Patents; 

3  Type: obligatory; 

4. Higher education level: ІІ (magistr); 
5. Year of training, when discipline is offered: 1; 

6. Semester when studying discipline: 1; 

7. Number of credits established ЄКТС: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Bundza Oleg Zinovievich, ph. doctor, 

Senior Lecturer; 

9. Learning outcomes: to teaching information research, evaluation of patent situations, registration and 

protection of rights to objects of industrial property rights. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, work protection. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: philosophy, science of law, economy, 

technical disciplines. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Intellectual Property 

Systems, objects of industrial property rights, registration of rights to objects of industrial property rights, 

subjects of industrial property rights and their rights, industrial property rights treaties, system of 

information and information researches of objects of industrial property, industrial property economics. 

12. Course content: 
Semantic module №1. Patent science 
Topic 1.1. Intellectual property system. Topic 1.2. The object of industrial property rights (inventions, utility 

models, industrial designs). Topic 1.3. Registration of rights to industrial property objects. Topic 1.4. 

Subjects of industrial property rights and their rights. Topic 1.5. Patent Search. 

Semantic module №2. Copyright 
Topic 2.1. Intellectual property right for scientific discovery. Topic 2.2. Intellectual Property Right to 

Innovative Offer. Topic 2.3. International treaties on intellectual property. Topic 2.4. Intellectual Property. 

13. Recommended editions:  
1. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право [Текст]: підручник / Ю.М. Кузнецов. – Київ: 

Кондор, 2005. – 428 с. 

2. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності [Текст]: навч.посібник / І.О. Мікульонок. – 

Київ: Політехніка НТУУ»КПІ», 2005. – 232 с. 

3. Назаренко І.І. Основи патентування і ліцензування [Текст]: Навч.посіб. / І.І. Назаренко, А.І. 

Кредісов, В.О. Ракша; За ред.. А.І. Кредісова. – Київ: Знання України, 2006. – 306 с. 

4. Право інтелектуальної власності [Текст]: Академічний курс: Підручник / О.А. Підопригори, О.Д. 

Святоцького. – 2-ге вид., переробл.та доп. – Київ: Ін Юре, 2004. – 672 с. 

5. Сусліков Л.М. Патентознавство [Текст]: Навч.-метод.посібник / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордяй. – 

Київ: ЦНЛ, 2005. – 232 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours practical work, 60 h. independent work. Together - 90 years. 

Methods: Classroom classes are conducted using multimedia. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

    Final control: completion at the end of 1 semester. 

   Current control (100 points): testing, poll. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 
 
Head of department                                                                   prof. Kravets S.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


