НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітня програма
«Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів»
Рівні вищої освіти: перший (бакалаврський)
другий (магістерський)

Випускова кафедра –
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
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Спеціальність
«Будівництво та цивільна інженерія»
Освітня програма «Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів»

Важливим фактором успішного розвитку економіки України є досконала мережа
автомобільних доріг. Вирішення актуальних проблем автодорожнього комплексу України
неможливе без фахівців з питань контролю якості та технологій виробництва дорожньобудівельних матеріалів, виробів та конструкцій, здатних на високому професійному рівні
виготовляти та застосовувати сучасні матеріали, працювати за передовими
технологіями.
Національний транспортний університет – єдиний в Україні автомобільно-дорожній
заклад вищої освіти, який випускає фахівців такого профілю. Випускники університету
будуть підготовлені до інженерно-технологічної, наукової та педагогічної діяльності, у
тому числі на керівних посадах підприємств, лабораторій, постачальних та
маркетингових підрозділів, а також у контролюючих, інспектуючих, аудиторських
організаціях, при проведенні науково-дослідних робіт, проектуванні, виготовленні
будівельних матеріалів і конструкцій, будівництві та експлуатації транспортних об’єктів
та при контролі якості на всіх етапах виробництва.

2

Спеціальність
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виробів і матеріалів»
Національний транспортний університет надає бажаючим
можливість отримати вищу освіту за спеціальністю «Будівництво
та цивільна інженерія» та освітньою програмою «Технології
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Підготовка
фахівців здійснюється за ступенями бакалавра і магістра за
денною та заочною формами здобуття освіти.
Ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої
освіти можна здобути за денною та заочною формами. Також
можливий вступ на навчання зі скороченим строком підготовки
бакалаврів за денною формою здобуття освіти на основі освітньокваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста, освітнього
ступеня молодшого бакалавра, здобутого як за спорідненою, так і
за будь-якою іншою спеціальністю.
Вступ для здобуття ступеня магістра за денною та
заочною формами здобуття освіти можливий на основі
ступеня (ОКР) бакалавра, здобутого за тією ж
спеціальністю
(за
напрямом,
який
відповідає
спеціальності), та на основі ОКР спеціаліста, здобутого за
цією ж спеціальністю, а також на основі ступеня (ОКР)
бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (за
напрямом, який не відповідає спеціальності), на основі
ОКР спеціаліста або ступеня магістра, здобутого за іншою
спеціальністю.
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Випускники університету, які здобудуть ступінь бакалавра, отримають
кваліфікацію бакалавра з будівництва та цивільної інженерії за освітньою програмою
«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
та професійну
кваліфікацію інженера-будівельника.
Строки навчання:
денна форма на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців,
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітнього ступеня молодшого бакалавра, здобутого як за спорідненою,
так і за будь-якою іншою спеціальністю – 2 роки 10 місяців;
заочна форма на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців.
Випускники отримують знання для:
- проведення контролю якості виготовлення будівельних матеріалів;
- вирішення будівельно-технологічних задач стосовно питань технології
будівельних матеріалів та проектування, будівництва, утримання і ремонту
об’єктів транспортного будівництва;
- проведення лабораторних та польових випробувань будівельних матеріалів і
ґрунтів;
- проектування підприємств з виготовлення будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій.
З Правилами прийому до НТУ Ви можете ознайомитись на офіційному вебсайті
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Підготовка
в магістратурі здійснюється за освітньо-професійною та освітньонауковою програмами.
Випускники університету, які здобудуть ступінь магістра за освітньо-професійною
програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», отримають кваліфікацію
магістра з будівництва та цивільної інженерії та професійну кваліфікацію інженерабудівельника, випускники за освітньо-науковою програмою «Технології будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів» – кваліфікацію магістра з будівництва та цивільної інженерії та
професійну кваліфікацію інженера-будівельника, молодшого наукового співробітника
(будівництво).
Строки навчання (незалежно від напряму або спеціальності, на основі яких здійснюється вступ):
денна та заочна форми за освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяці,
денна форма за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.
Випускники отримують знання для:
- професійної, наукової і соціальної діяльності, для аналізування соціально значущих проблем і процесів;
- виконання науково-дослідницької роботи та викладацької за професійним напрямком;
- організації робіт з визначення придатності сучасних дорожньо-будівельних матеріалів і виробів та
використання основних вимог нормативно-технічних документів, що забезпечують якість виготовлення та
застосування матеріалів і виробів для автомобільних доріг;
- впровадження інноваційних технологій у проектуванні виробничих підприємств з виготовлення
дорожньо-будівельних матеріалів;
- розробки сучасних технологій отримання дорожньо-будівельних матеріалів;
- здійснення аудиту якості технології виготовлення та застосування дорожньо-будівельних матеріалів;
- розробки систем управління якістю дорожньо-будівельної продукції.
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Протягом навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів
студенти вивчають
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Українська мова
(за професійним спрямуванням)

Філософія

Історія України. Історія української
культури
Іноземна мова (факультатив)
Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)

Економічна теорія
Фізичне виховання
Правознавство (факультатив)

Математичні та природничо-наукові дисципліни
Вища математика

Теоретична механіка
Екологія

Фізика

Інформатика (загальний курс)

Хімія

Інформатика (практикум)
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Протягом навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів
студенти вивчають

Цикл вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін за переліком університету
Автомобільні дороги
Органічна хімія та органічні в’яжучі
Заповнювачі для бетонів.
Бетони і будівельні розчини
Технології виготовлення та застосування будівельних
матеріалів в транспортному будівництві
Асфальтобетон

Металознавство і зварювання.
Управління якістю дорожньо-будівельної
продукції
Процеси і апарати у виробництві будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів
Комп’ютерні технології вирішення будівельнотехнологічних задач
Мінеральні в’яжучі.
Фізична хімія та хімія силікатів
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Протягом навчання за освітніми програмами підготовки магістрів
студенти вивчають, зокрема, такі дисципліни:
Автоматизоване проектування інженерних
об’єктів
Технологія компаундів для поховання
токсичних матеріалів
Контроль якості у виробництві і
застосуванні будівельних матеріалів
Теплотехнічне обладнання
Охорона навколишнього середовища
при виробництві будівельних
конструкцій, виробів і матеріалів

Надійність дорожніх споруд
Механіка земляного полотна
Механіка дорожнього одягу
Технічна експертиза будівельних конструкцій,
матеріалів і виробів
Інноваційні технології виготовлення
матеріалів, виробів і конструкцій в
транспортному будівництві

З навчальними планами можна ознайомитись на сайті університету:
http://www.ntu.edu.ua/studentam/navchalni-plani
8

Спеціальність
“Будівництво та цивільна інженерія”
Освітня програма “Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів”

Навчальна практика з
інженерної геодезії
(І курс бакалаврату)

ПРАКТИЧНА
ПІДГОТОВКА
СТУДЕНТІВ

Навчальні практики
(ІІ курс бакалаврату):
ґрунтово-геологічна;
з дорожніх машин
Технологічна практика
(ІІІ курс бакалаврату)
Переддипломна практика
(ІV курс бакалаврату)
Виробнича та науководослідницька практики
(магістратура)
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Випусковою з підготовки фахівців за освітньою програмою
«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» є
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, заснована
1944 року.
У різні роки на кафедрі працювали відомі педагоги та
науковці, які зробили вагомий внесок у розвиток кафедри та
університету: професори Г.К. Сюньї, В.А. Ройтер, М.В. Товбін,
М.Я. Романкевич, А.Я. Великанов, О.А. Стасовська, Б.С. Радовський, Ю.М. Дорошенко, І.П. Гамеляк; доценти В.Н. Томачинський,
М.П. Ковальов, Є.М. Хом`яков, Ю.Г. Колпаков, В.М. Ковалевич,
В.М. Гусєв, Д.І. Садовенко, В.М. Жихарєв, В.П. Бабенко,
В.Р. Шевчук, А.М. Бесараб, В.В. Радченко, І.П. Гірко, Л.І. Олійник,
О.В.Савінова та інші.

Сюньї Г.К.

Важливу роль у становленні і розбудові кафедри відіграв професор
Г.К. Сюньї, який майже чверть століття очолював кафедру, створивши наукову школу з
технології дорожньо-будівельних матеріалів. Професор Г.К. Сюньї досліджував
міцність і довговічність дорожньо-будівельних матеріалів, розробив основи теорії та
запровадив у практику кольорові асфальтобетони і пластбетони.
Продовжив справу професора Г.К. Сюньї всесвітньовідомий вчений професор
Б.С. Радовський. Для підвищення кваліфікації фахівців дорожньої галузі він розробив
нові лекційні курси з урахуванням новітніх науково-технічних досягнень.
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Від 1997 року по теперішній час кафедру дорожньо-будівельних
матеріалів і хімії очолює Мозговий Володимир Васильович, доктор технічних
наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України,
академік Транспортної Академії України. Нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України та грамотою Державного агентства автомобільних
доріг України.
За ініціативи та участі В.В. Мозгового започатковано від 2002 року
підготовку фахівців за спеціальністю «Технології будівельних конструкцій,
виробів і матеріалів», розроблено навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу, організовані навчальні та виробничі практики, створено
філії кафедри у ДерждорНДІ, Державному підприємстві «Український науководослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та
виробів» (НДІБМВ), встановлені та постійно підтримуються і розвиваються
ділові контакти з потенційними роботодавцями для випускників, створена у
2004 році при кафедрі науково-дослідна лабораторія. Під його керівництвом
постійно здійснюється науковий супровід технології приготування матеріалів
та їх застосування на транспортних спорудах, а також контролю якості із
залученням аспірантів та студентів, зокрема на таких об’єктах як автомобільні
дороги «Київ – Бориспіль», «Київ – Чоп», «Київ – Харків», «Київ – Одеса»,
аеропортах «Бориспіль», «Чернівці», мостові переходи «Південний»,
«Московський» «Подільський» у м. Києві тощо, вулиці та проспекти Хрещатик,
Набережно-Рибальська, Перемоги, Бажана в м. Києві тощо.
Під керівництвом проф. В.В. Мозгового розроблені державні та галузеві
стандарти, що направлені на підвищення якості дорожньо-будівельних
матеріалів і довговічності автомобільних доріг.
Наукові інтереси проф. В.В. Мозгового: технологія, контроль якості,
механіка дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій дорожніх одягів.

Мозговий В.В.
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На випусковій кафедрі дорожньо-будівельних матеріалів і хімії підготовку
майбутніх фахівців здійснюють три професори, три доценти, а також старші викладачі
та асистенти, які беруть участь у викладанні основних дисциплін на всіх факультетах
університету, керують виконанням кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів,
науковими гуртками, ведуть виховну роботу серед студентів, виконуючи обов’язки
кураторів від початку до завершення навчання.
Викладачі кафедри сприяють працевлаштуванню випускників за фахом.
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

Випробування на секторному пресі

Кафедра має навчальні та наукові лабораторії і філії
кафедри при Державному дорожньому науководослідницькому інституті ім. М.П. Шульгіна та
Державному
підприємстві
«Український
науководослідний
і
проектно-конструкторський
інститут
будівельних матеріалів та виробів».
Лабораторії обладнані сучасними стандартними
вимірювальними приладами, а також розробленим
працівниками кафедри унікальним устаткуванням для
випробувань дорожньо-будівельних матеріалів.
Від 2004 року при кафедрі функціонує науководослідна
лабораторія
«Технології
матеріалів
і
конструкцій транспортного будівництва» ім. проф.
Г.К. Сюньї. Науковий колектив лабораторії веде науководослідну роботу, направлену на підвищення якості
дорожньо-будівельних матеріалів та ефективності їх
застосування при будівництві транспортних споруд.

Адреса кафедри: Україна, 01014, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 42, кімната 110
е-mail: dbmhkaf@ntu.edu.ua
е-mail: mvv@ntu.edu.ua
З питань змісту навчання і майбутнього працевлаштування та інших питань
пропонуємо звертатись за телефонами:
+380 (44) 285-95-28 – кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії;
+380 (50) 506-25-64 – зав. кафедри Мозговий Володимир Васильович.
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИПУСКОВІЙ КАФЕДРІ
На
запрошення
кафедри
дорожньобудівельних
матеріалів
і
хімії
до
Національного транспортного університету
завітали студенти Київського транспортнотехнологічного коледжу Київської державної
академії водного транспорту ім. Петра
Конашевича-Сагайдачного (КТТК КДАВТ).
Гості дізналися про історію та спеціальності
університету, про те, як в університеті
готують
фахівців
за
спеціальністю
«Будівництво та цивільна інженерія», а
також про наукові дослідження, які
виконують
на
кафедрі
дорожньобудівельних матеріалів і хімії. Результати
досліджень використовуються під час
проведення лабораторних і практичних
занять, навчальних та виробничих практик,
а також у дипломному проектуванні
студентів.
Гості відвідали лабораторії кафедри та
лабораторії ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгіна,
де функціонує філія кафедри.
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ВИПУСКОВІЙ КАФЕДРІ

У науково-дослідній лабораторії завідувач кафедри
професор В.В. Мозговий знайомить гостей з методами і
приладами, розробленими працівниками кафедри для
випробування дорожньо-будівельних матеріалів

Професор В.В. Мозговий пояснює суть нового
методу перевірки зчеплення асфальтобетонного
покриття з мостовим полотном

Професор кафедри О.Н. Мустяца проводить для
гостей ефектний хімічний експеримент

У лабораторії ДерждорНДІ ім М.П. Шульгіна гостям кафедри
розповідають про сучасне випробувальне обладнання
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

ЗНАЙОМСТВО З МАЙБУТНЬОЮ ПРОФЕСІЄЮ

Завідувач кафедри професор В.В. Мозговий
із майбутніми вступниками на щорічному Міжнародному
Форумі з будівництва, експлуатації і проектування
автомобільних доріг і мостів «Автодорекспо»

Екскурсія студентів та викладачів кафедри на
виробництво (асфальтобетонний завод)

Екскурсія студентів та викладачів кафедри на виробництво (автодорогу, де виконуються будівельні роботи)
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Основними напрямами наукової діяльності кафедри є:
- випробування, контроль якості матеріалів, виробів і конструкцій;
- випробування конструкцій дорожнього покриття автомобільних доріг, мостів і аеродромів;
- розробка методів розрахунку на міцність і довговічність конструкцій дорожнього одягу;
- розробка нормативно-технічних документів для транспортного будівництва;
- створення та застосування ефективних дорожньо-будівельних матеріалів (ДБМ), забезпечення
ресурсозбереження, підвищення якості матеріалів і робіт;
- розробка і вдосконалення методів визначення термо-механічних та термо-реологічних
властивостей дорожньо-будівельних матеріалів;
- створення ефективних способів направленого регулювання властивостей матеріалів
транспортного будівництва;
- науковий супровід впровадження новітніх технологій і матеріалів у практику проектування,
будівництва і утримання транспортних споруд.

Науковий супровід при влаштуванні
асфальтобетонного покриття

Моніторинг якості стану асфальтобетонного
17
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

За останні роки на кафедрі створено ряд нових приладів та методик для оцінювання
якості дорожньо-будівельних матеріалів: секторний прес для ущільнення
асфальтобетонних сумішей; пристрій для випробування монолітних дорожньобудівельних матеріалів на втому від повторних навантажень; прилад для
визначення модуля пружності; лабораторний змішувач для приготування
асфальтобетонних сумішей; вальцевий прилад для ущільнення асфальтобетонних
сумішей методом укочування в лабораторних умовах.

Прилад для випробування монолітних дорожньобудівельних матеріалів на втому

Прилад для визначення пружного прогину
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

Кафедра співпрацює та підтримує
творчі зв'язки з Міністерством регіонального
будівництва і Держстандартом України,
Державним агентством автомобільних доріг
України «Укравтодор», ДП «Дорцентр»,
Комунальною корпорацією «Київавтодор»,
КП «Київблагоустрій» виконавчого органу
КМДА, проектними та науково-дослідними
інститутами «Київпроект», «Укрдіпродор»,
«Київсоюздорпроект»,
«ДерждорНДІ»,
КаздорНДІ, Державним науково-дослідним
інститутом в'яжучих речовин і матеріалів ім.
В.Д. Глуховського, а також з виробничими
підприємствами
ВАТ
«Луцькавтодор»,
ВАТ «Броварське ШБУ № 50», ТОВ «Альтком»; ПрАТ «Асфальтобетонний завод»,
ПБГ «Ковальська», СБМУ «Підряд», ПрАТ
АБЗ «Столичний», ТОВ «Бітунова Україна»,
ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл»,
ПП «Технобудсервіс» та іншими організаціями.
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Творчі зв’язки кафедри з іншими закладами вищої освіти
Національний технічний
університет України
"Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського"

Харківський
національний
автомобільнодорожній
університет

Одеська
державна
академія
будівництва та
архітектури

Київський
національний
університет
технологій та
дизайну
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Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії

Кафедра активно співпрацює з іноземними
організаціями різних континентів світу.
Колектив щорічно демонструє свої наукові
розробки на міжнародних виставках, бере
участь у проєктах міжнародних програм
TACIS, SABIT та постійно ділиться своїми
науковими результатами на міжнародних
конференціях та семінарах.
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Кафедра щорічно представляє
Національний
транспортний
університет на Міжнародному
форумі AVTODOREXPO.
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Факультет транспортного будівництва
Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Підсумки наукової та навчально-методичної діяльності відображені у виданнях, підготовлених кафедрою.
Це навчальні посібники «Задачі з курсу «Хімія з основами біогеохімії» та приклади їх розв’язування для
самостійної роботи студентів» (О.Н. Мустяца, Н.Г. Пархоменко, Н.І. Мельник, К.В. Мудрак та ін., 2009),
«Будівельне матеріалознавство в прикладах і задачах» (Ю.М. Дорошенко, О.Ю. Дорошенко, А.Д. Возненко,
2011), «Геологія з основами інженерної геоморфології» (В.В. Мозговий, О.В. Шабатура, А.М. Онищенко,
М.П. Кузьминець, І.О. Опрощенко, 2012), «Цементні бетони в дорожньому будівництві» (Ю.М. Дорошенко,
О.Ю. Дорошенко, 2012), «Задачі з курсу «Хімія» та приклади їх розв’язування для самостійної роботи
студентів» (О.Н. Мустяца, 2013), «Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві» (В.В. Мозговий,
Ю.М. Дорошенко, А.М. Онищенко, 2014), «Технічні основи створення машин» (А.М. Онищенко та ін., 2015),
«Інженерна геологія: розрахунок та випробування гірських порід» (В.В. Мозговий, А.М. Онищенко та ін., 2015),
підручники: «Загальна хімія» (О.Н. Мустяца, В.М. Янкович, 2009-2010, 2012, 2013), «Фізична хімія і хімія
силікатів» (І, ІІ частини, О.Н. Мустяца та ін., 2013), «Механізація процесів будівництва доріг з цементо-бетонним
покриттям» (А.М. Онищенко, М.В. Гаркуша та ін., 2017), монографії: «Теоретичні та експериментальні
дослідження конструкції Південного мостового переходу через річку Дніпро в м. Києві» (А.М. Онищенко та ін.,
2014), «Теоретичні та практичні дослідження ресурсу асфальтобетонного покриття на залізобетонних
транспортних спорудах» (А.М. Онищенко, М.В. Гаркуша, 2015), «Термопружний стан багатошарових дорожніх
покриттів» (О.О. Густєлєв та ін., 2018), «Дослідження напружено-деформованого стану дорожнього одягу з
укріпленою основою під поперечними тріщинами і швами » (С.А. Баран та ін., 2019).
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БІБЛІОТЕКА
У
бібліотеці
Національного
транспортного університету студенти
можуть отримати необхідні для
навчання
підручники,
навчальні
посібники,
методичні
розробки.
Фонд наукової, навчальної, довідкової
літератури та періодичних видань
становить понад 550 000 примірників.
На власній вебсторінці бібліотеки
(www.library.ntu.edu.ua)
розміщено
генеральний електронний каталог.
Доступ до електронних ресурсів
бібліотеки здійснюється цілодобово.
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СТУДМІСТЕЧКО
П’ять гуртожитків студентського
містечка університету забезпечують
житлом всіх студентів, які потребують
поселення
під
час
навчання.
У студмістечку є все необхідне для
нормального проживання та навчання,
у гуртожитках налагоджена локальна
комп’ютерна мережа.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЇДАЛЬНЯ
В університеті для студентів
працюють їдальня, буфети та
кафе «Кадет» з помірними
цінами та смачними стравами
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У Центрі студентської
творчості та дозвілля
(ЦСТД) НТУ працюють
творчі колективи:
➢ вокальна студія,
➢ хореографічна студія,
➢ Клуб
веселих
та
найкмітливіших (КВН).
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Спорткомплекс НТУ
У сучасному спорткомплексі НТУ
з ігровими та тренажерними
залами, плавальним басейном
студенти можуть безкоштовно
займатися у спортивних секціях з:
- волейболу,
- баскетболу,
- футболу,
- бадмінтону,
- плавання,
- легкої атлетики,
- гирьового спорту,
- настільного тенісу,
- боротьби,
- шахів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Спортивне містечко
Біля спорткомплексу
розташоване спортивне
містечко з тренажерами
та стадіоном.

29
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Військова підготовка
Студенти
Національного
транспортного
університету можуть пройти навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу у
Національному університеті оборони України
імені Івана Черняховського на кафедрі
підготовки офіцерів запасу.
Навчання за програмою підготовки офіцерів
запасу триває два роки (чотири семестри та
літні військові збори).
Питання
щодо
набору
на
навчання
вирішуються через деканати факультетів та
відділи роботи зі студентами інститутів
Національного транспортного університету.
Строки подання документів і проведення
конкурсного відбору уточнюються щороку.
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