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В процесі вивчення даної дисципліни знайомляться з основними методами 

визначення експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та аеродромів та 

основами їхнього експлуатаційного утримання. 

Метою дисципліни «Експлуатація автомобільних доріг та аеродромів» є 

формування навичок експлуатаційного утримання доріг, аеродромів та їхньої 

транспортної інфраструктури, аналіз заходів щодо приведення дорожньо-

транспортної інфраструктури у відповідність сучасним вимогам. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: інженерна геодезія; інженерна 

геологія; технологія будівництва автомобільних доріг; безпека та організація руху 
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на автомобільних дорогах; проектування автомобільних доріг; експлуатація та 

інвентаризація в дорожній галузі. 

Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання: 

знати:  

- конструктивні рішення автомобільних доріг та аеродромів і дорожніх споруд 

та заходи щодо їх експлуатаційного утримання з метою забезпечення 

безпечного користування інфраструктурою; 

- основи надійності споруд різних типів;  

- технологію і організацію робіт з експлуатаційного утримання та ремонту 

споруд дорожньо-транспортної інфраструктури. 

володіти: 

- нормативно-правовою базою з експлуатаційного утримання об'єктів 

дорожньо-транспортної інфраструктури; 

- організаційними заходами під час проведення робіт з експлуатаційного 

утримання, в т.ч. з використанням будівельних, дорожніх машин та 

обладнання. 

вміти: 

- ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи 

усну та письмову комунікацію державною та/або іноземною мовами; 

- визначати інтенсивність руху, пропускну здатність і рівень завантаження 

автомобільної дороги рухом при конкретних умовах та на перспективу; 

- розробляти рекомендації та технологічну документацію з поточного та 

капітального ремонтів доріг і штучних споруд; 

- вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а 

також аналізувати отримані результати; 

- забезпечувати безпеку робіт під час обстеження та виконання робіт на 

об’єктах з використанням відповідних машин та обладнання; 

- аналізувати експлуатаційний стан та відповідність об’єкта вимогам руху 

сучасним та прогнозованим. 

Професійні компетенції: 

- здатність аналізувати та розраховувати транспортно-експлуатаційні 

показники автомобільних доріг та аеродромів; 

- здатність обирати та застосовувати види обслуговування на дорогах і 

забезпечення зручності для руху; 

- здатність аналізувати та обирати види технологій утримання автомобільних 

доріг та аеродромів.  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№з/ 

п Назва тем 
Кількість годин 

лекції 
прак-

тичні 

лабо-

раторні 

само-

стійна 

1. Тема 1. Мета, завдання та підстави виконання 

заходів з експлуатаційного утримання доріг та 

аеродромів 

2   5 

2. Тема 2. Економічне значення об’єктів дорожнього 

господарства. Транспортно-експлуатаційні 

показники доріг та аеродромів 

2   5 

3. Тема 3. Природно-кліматичні умови експлуатації 

об’єктів. Облаштування доріг та аеродромів 

об'єктами дорожнього сервісу 

2 2  5 

4. Тема 4. Вимоги транспортного потоку до споруд 

дорожньо-транспортної інфраструктури 
2 2  5 

5. Тема 5. Інтенсивність руху. Склад транспортного 

потоку. Прогнозування впливів на дорогу 
2 2  5 

6. Тема 6. Польові вишукування на спорудах 

дорожньо-транспортного господарства 
2 2  5 

7. Тема 7. Підвищення безпеки та зручності руху 

засобами дорожньої служби. Забезпечення 

рівності і шорсткості дорожніх покриттів 

2 2  10 

8. Тема 8. Утримання укосів та узбіч. Озеленення 

автомобільних доріг та аеродромів 
2 2  5 

9. Тема 9. Види і призначення штучних споруд на 

автомобільних дорогах, їх класифікація. 

Експлуатаційне утримання штучних споруд 

2 2  5 

10. Тема 10. Утримання автомобільних доріг та 

аеродромів й об’єктів дорожньо-транспортної 

інфраструктури протягом року 

2 2  10 

11. Тема 11. Розробка заходів щодо підвищення 

безпеки, інформативності та зручності 

користування автомобільною дорогою 

2 2  10 

12. Тема 12. Перспективи розвитку транспортної 

мережі України з точки зору безпеки та 

оптимальної організації руху.  

2 2  10 

 Всього 24 16  80 

 

 

 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо складання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Експлуатація автомобільних доріг та аеродромів» 

складає від 60 та 100 балів відповідно і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

1 2 3 4 

розрахунково-графічна робота 4 40 60 

Контроль знань:    

- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 20 40 

Всього:  60 100 

 

Розрахунково-графічна робота передбачена за темою «Експлуатація ділянки 

автомобільної дороги». 

Розрахунково-графічна робота з курсу складається з оцінки економічного 

значення, природно-кліматичних умов та сучасних впливів на задану ділянку 

автомобільної дороги та розробку заходів щодо підвищення транспортно-

експлуатаційних характеристик об’єкту. 

Методику оцінки сучасного стану та розробки заходів щодо покращення 

транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільної дороги представлено в 

методичних вказівках [4, 5]. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь-

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді письмового тесту та усної бесіди з викладачем. 

 

Перелік питань до заліку навчальної дисципліни «Експлуатація 

автомобільних доріг та аеродромів»: 

1. Охарактеризуйте інтенсивність руху транспортних засобів. 

2. Вплив природних факторів на стан дороги та на умови руху автомобіля. 

3. Залежність деформацій і руйнувань дорожніх одягів від умов і складу руху. 

4. Назвіть види деформацій дорожніх одягів. 



5. Опишіть методи боротьби з обмерзанням дорожніх покриттів. 

6. Перелічіть показники, що характеризують технічний стан доріг та аеродромів та 

міри безпеки і зручності руху. 

7. Дайте визначення практичної пропускної здатності. 

8. Як установити величину зносу покриття 

9. Заходи для забезпечення рівності та шорсткості покриття. 

10. Охарактеризуйте поділ автомобільних доріг загального та відомчого 

користування. 

11. Інвентаризація та паспортизація дорожніх споруд та аеродромів. 

12. Види робіт для утримання доріг та аеродромів. 

13. Експлуатаційні заходи з ремонту та утримання автомобільних доріг та 

аеродромів. 

14. Визначення строку служби автомобільних доріг та аеродромів. 

15. Особливості утримання аеродромів і проведення ремонтних робіт. 

16. Види руйнувань аеродромних покриттів різних типів. 

17. Основні етапи контролю якості дорожніх робіт і приймання їх у експлуатацію. 

 

Рекомендовані джерела інформації  
 

1. Степура В.С. Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів: навч. посіб. 

/ В.С. Степура, А.О. Бєлятинський, Н.В. Кужель. — К.: НАУ, 2013. – 204 с. 

2. Автомобільні дороги. Споруди транспорту. Частина I. Проектування. Частина II. 

Будівництво: ДБН В.2.3-4:2015. – [Чинний від 01.04.2015 р.]. –  К.: Мінрегіонбуд 

України, 2015.-112с (Державні будівельні норми України). 

3. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. 

Вимоги до експлуатаційного стану. ДСТУ 3587-97. – [Чинний від 31.07.1997]. –– 

К.: Держшлях НДІ, 1997. -67с. 

4. Методичні вказівки «Експлуатація автомобільних доріг» / Балабан А.М. // Одеса: 

ОДАБА, 2020. – 42 с. 

5. Методичні вказівки  «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг» / 

Петричко С.М., Дудник Л.В., Шаповалов О.В. –  Одеса: ОДАБА, 2020. – 38с.  

6. В. Альтман В.В.Основи експлуатації автомобільних доріг: навч. посібн. 

/Альтман В.В., , Гайдукевич В.А. //– Рівне: НУВГП, 2012. – 229 с.. 

7. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, правил користування ними та охорони. Редакція від 05.04.2017. Режим 

доступу - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-94-%D0%BF#Text  

https://ua1lib.org/g/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.
https://ua1lib.org/g/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.
https://ua1lib.org/g/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%92.%D0%90.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-94-%D0%BF#Text


8.  НАКАЗ № 441 від 01.07.2013 Міністерства Оборони України «Про 

затвердження Інструкції з експлуатації аеродромів державної авіації України». 

Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-13   

9. Бойчук В.С. Довідник дорожника. – К.:Будівельник, 2005 – 560 с. 

10. Классификация работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог 

общего пользования. – СОУ 42.1-37641918-105:2013 – [Чинний від 01.07.2013] –  

К.: Держшлях НДІ, 2013. -83с. (Відомчі Будівельні Норми). 

11. Шишков А. Ф. Аэропорт: теория и практика зимнего содержания аэродромов / 

А.Ф. Шишков, В.В. Запорожец, О.Н. Билякович. — К.: Друкарня Діапринт, 2006. 

– 196 с. 

12. Бєлінський І.А. Організація й технологія робіт із зимового утримання аеродромів 

/ І.А. Бєлінський. – К.: ГА. РИО КНИГА, 1978. – 70 с. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-13

