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Випускники академії за спеціалізацією «Автомобільні
дороги та аеродроми» - фахівці першої ланки
інженерно-технічного
персоналу.
Вони
можуть
працювати у сфері транспортного будівництва,
проектування,
будівництва
та
експлуатації
автомобільних доріг, автомагістралей, аеродромів та
підходів до аеропортів.

«Автомобільні дороги та аеродроми»
це знання з дисциплін, які складають фахову підготовку:
проектування автомобільних доріг та аеродромів;
будівництво автомобільних доріг та аеродромів;
новітні технології в будівництві автомобільних доріг;
програмне забезпечення проектування автомобільних
доріг та аеродромів;
реконструкція автомобільних доріг та аеродромів;
інженерні вишукування;
інженерна геодезія;
основи та фундаменти;
залізобетонні конструкції;
будівельні матеріали.
Місця працевлаштування:
Інженер - проектувальник виконує інженерно геодезичні дослідження траси автомобільної дороги.
За цими даними і матеріалами аерозйомки і космічної
зйомки за допомогою спеціалізованих комп’ютерних
програмних комплексів проектується автомобільна
дорога в плані і профілі, конструюються та
розраховуються елементи дорожньої конструкції:
дорожній одяг, мости, комунікації, будівлі і споруди.
Інженер будівельник - шляховик виконує розрахунки
техніко - економічних показників будівництва і
ремонту автомобільних доріг і аеродромів,
організовує і планує усі види робіт в дорожній
організації, починаючи від постачання матеріалів до
впровадження у виробництво досягнень науково –
технічного прогресу.
Інженер - експлуатаційник доріг виконує роботи,
пов'язані з утриманням і ремонтом автомобільних

доріг. Це забезпечує необхідні транспортноексплуатаційні характеристики дороги і безпеку руху.
Сфери діяльності

Бакалавр може займати посади першої ланки
інженерно-технічного персоналу у:

структурах та підрозділах Державної служби
автомобільних доріг України (Укравтодор);
комунальних структурах експлуатації автомобільних
доріг;
проектних, будівельних комерційних організаціях та
закордонних компаніях.
Напрями виробничої діяльності випускників
Бакалавр за фахом "Автомобільні дороги і аеродроми"
є фахівцем широкого профілю, який отримує підготовку
для роботи в області :
розробки проектної документації для різних
об'єктів транспортного призначення;
будівництва автомобільних доріг, міських доріг,
вулиць і аеродромів;
будівництва транспортних споруд і інженерних
комунікацій;
утримання, ремонту і реконструкції автомобільних
доріг і аеродромів;
забезпечення безпеки руху;
оцінки експлуатаційного стану інженерних споруд;
виробництва дорожно-будівельних матеріалів,
конструкцій і виробів.

