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на освiтню програму кБулiвництво та експлуатацiя iнженерних споруд

залiзничного транспорту) галузi знань 19 <ApxiTeкTypa та будiвництво),

спецiальностi 192 к Будiвництво та цивiлъна iнженерiя> першого

(бакалаврського) рiвня вищоТ освiти 
"

УкраiЪського державного унiверситету залiзничного транспорту

На сучасному етапi розвитку УкраТни ocBiTa виатупае як один з основних

чинникiв створення сучасноi конкурентос'проможноТ економiки, так як саме

через систему професiйноТ освiти реалiзусться найважливiша економiчна

функцiя держави - вiдтворення квалiфiкованих трудових pecypciB для Bcix

галузей економiки. Тому, в теперiшнiй час проблема пiдготовки

висококвалiфiкованих працiвникiв для залiзничного транспоfiту е дуже

актуальною.

I]i особливостi враховано при формуваннi освiтньо-професiйноТ програми

iнженерних споруд залiзничного транспорту).<Булiвництво та експлуатацiя

Програма lrризначена для
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якiсноI пiдготовки фахiвцiв з вишукування,



проекlування та зведенrrя будiвель, iнженерних споруд та систем, виготовлення

будiве;rьних конструкцiй, експлуатацiТ та реконструкцiТ булiвельних об'ектiв,

технiчного нагляду за булiвлями та спорудами, достатнiх для ефективного

виконання завдань вiдповiдного рiвня професiйноТ дiяльностi.

Структура розробленоТ освiтньо-професiйноТ програми с послiдовною та

логiчною. Загальнi та спецiальнi (фаховi) компетентностi i програмнi результати

навчання складенi з урахуванням поставленоТ мети та завданъ навчання. Вони

перелбачають формування у здобувачiв можливостi самостiйного аналiзу

проблем та пошуку можливих BapiaHTiB ji вирiшення.

N4атерiально-технiчна база, навчально-методичне та органiзацiйне

забезпечеtлня дозволяють в достатньому обсязi забезпечити здобувачiв

можливостями для набу,rгя Bcix компетентностей, пов'язаних с професiйною

дiяльнiстю, як з використанням традицiйних так i HoBiTHix високоефективних

техноrlогiй.

На пiдставi наведеного вище <Вiддiл iнженерних сшоруд служби колii АТ

Укрзалiзниця, регiональноТ фiлiТ Львiвська залiзниця> висловлюетъся про

uiлковиту вiдповiднiсть ocBiTHboT програми <Булiвниц,I,во та експлуатацiя

iнженерних споруд залiзничного транспорту) зi спецiальностi 192 <Булiвництво

,га цивiльна iнженерiя> пот,ребам пiдприсмст,в колiйного господарства

Укрзалiзr-Iицi та може бути рекомендована для пiдготовки здобувачiв вищоТ

освiти в УкраТнсъкому державному унiверситетi залiзничного транспорту
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