
 
КОНТАКТНІ ДАННІ: 

 
 

 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І АЕРОДРОМИ» 
 

Декан будівельного факультету, 
доктор технічних наук,  

професор Білоконь Анатолій Іванович 
тел. (056) 7463736 

 
 

Кафедра Автомобільних доріг,  
геодезії та землеустрою 

тел. (056) 7563327 
sadig@mail.pgasa.dp.ua 

 
Завідувач кафедрою, дійсний член 

Академії будівництва України,  
доктор технічних наук, професор 

Кірічек Юрій Олександрович 
тел (056) 7463888 

 
Приймальні комісія: 
тел. (056) 7461867 

49600, м. Дніпропетровськ, вул. 
Чернишевського, 24-а 
http://www.pgasa.dp.ua 

 
Підготовче відділення: 

тел. (056) 7491292 
 

Відділ дистанційної освіти: 
тел. (056) 746-16-78 

 
 
 

 
Якість автомобільних доріг, 
землеустрій та раціональне 

використання земель – найбільш 
актуальні проблеми сучасної 
України, над вирішенням яких 

працюємо разом 
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 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА 
АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ» 
 

Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України серія АГ №508694, від 

14.06.2011р. 
ДВНЗ ІV рівня акредитації. Статус вищого 
навчального закладу одержано у 1930 ріці 
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Денна та заочна форма навчання 
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Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури - один з 
найстаріших навчальних закладів України, 
організований у 1930 році як 
Дніпропетровський інженерно-будівельний 
інститут. У 1994 році Указом Президента 
України ВНЗ був наданий статус академії. 

Будівельну галузь складно уявити без 
унікальних науково-технічних розробок 
Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури, її працівників, 
студентів, і найголовніше, випускників, які 
довели своєму місту, всій країні й цілому 
світові свою унікальність і працездатність — 
завдяки цим зусиллям академія крокує 
переможною ходою сьогодення. 

 
 
 

Пропонуємо Вам здобути на кафедрі 
«Автомобільних доріг, геодезії та 
землеустрою» одну з найбільш затребуваних і 
конкурентоздатних професій – ІНЖЕНЕРА - 
БУДІВЕЛЬНИКА 

Склад кафедри представлений 17 
співробітниками і включає 2 доктора наук, 8    
доцентів, 7 асистентів, одного аспіранта та 10 
інженерів і магістрів. Кафедра проводить  
денну та заочну форму навчання рівня 
бакалавр та магістр за спеціальністю 
«Автомобільні дороги і аеродроми». 

Наукові напрями роботи кафедри 
спрямовані на дослідження деформацій 
фундаментів атомних, теплових 
електростанцій; наукове обґрунтування 
геодезичного моніторингу на техногенно-
навантажених територіях; ресурсозберігаючі 

методи проектування фундаментів на дії 
статичних та динамічних навантажень у 
дорожньому будівництві; розвиток нелінійних 
методів розрахунку осідань фундаментів; 
інформаційні системи державного земельного 
кадастру. Проведено 20 науково-технічних 
конференцій національного масштабу. 

 
«АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ І АЕРОДРОМИ» 

це знання  та уміння з дисциплін: 
• 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.  

• Інженер будівельник - шляховик виконує 
розрахунки техніко -економічних 
показників будівництва і ремонту 
автомобільних доріг і аеродромів. 

• Інженер - експлуатаційник доріг виконує 
роботи, пов'язані з утриманням і ремонтом 
автомобільних доріг. 
 

 

Сфери діяльності: 
 

може займати будь-які інженерні, в тому числі 
керівні посади директора, головного інженера, 

керівника відділу або  проектної групи у: 
• структурах та підрозділах Державної 

служби автомобільних доріг України 
(Укравтодор); 

• комунальних структурах експлуатації 
автомобільних доріг; 

• проектних, будівельних комерційних 
організаціях та закордонних компаніях. 
Випускник має можливість започаткувати 
свій власний бізнес, а також має 
можливість вступити до аспірантури та 
займатися викладацькою і науковою 
діяльністю в навчальних та науково - 
дослідницьких закладах. 

 
Напрями виробничої діяльності 

випускників: 
 

• розробка проектної документації для 
різних об'єктів транспортного 
призначення; 

• будівництво автомобільних доріг, 
міських доріг, вулиць, аеродромів; 

• будівництво транспортних споруд і 
інженерних комунікацій; 

• утримання, ремонт і реконструкція 
автомобільних доріг і аеродромів; 

• забезпечення безпеки дорожнього руху. 
 

НАША АКАДЕМІЯ 
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