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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВАМИ  ОБСТЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 

ДОРІГ І АЕРОДРОМІВ ТА КОНТРОЛЕМ ЯКОСТІ. 

Наприклад: обстеження якості дорожнього покриття є передумовою до 

призначення певного методу ремонту та обумовлює набуття компетентності з 

відповідального відношення до виконання робіт. 
 

- Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Правове регулювання 

господарської діяльності в будівництві; Економіка галузі; Сучасні матеріали 

для автомобільних доріг та аеродромів; Сучасні  будівельні конструкції для 

доріг та аеродромів 

Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання:   

знати:  

- основні методи обстеження та дослідження автомобільних доріг та 

аеродромів;  

- методи проведення експериментальних наукових досліджень елементів 

автомобільних доріг та аеродромів; 
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- види і методи контролю якості виконаних робіт при будівництві та 

експлуатації автомобільних доріг та аеродромів. 

вміти: 

- використовувати наукові методи досліджень автомобільних доріг та 

аеродромів; 

- обирати та призначати методи контролю якості робіт при будівництві та 

експлуатації автомобільних доріг та аеродромів; 

- проводити обстеження та дослідження елементів автомобільних доріг та 

аеродромів.  
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
Прак-

тичні 

Лабора-

торні 

Самос-

тійна 

1.1 
Оцінка довговічності, надійності та безвідмовності 

елементів автомобільних доріг та аеродромів 
2   6 

1.2 
Визначення строків експлуатації елементів аеродромів та 

автомобільних доріг 
1   6 

1.3 
Дослідження впливів кліматичних умов на конструкції 

автомобільних доріг і аеродромів 
2   6 

1.4 
Дослідження впливів експлуатаційних факторів на 

конструкції автомобільних доріг і аеродромів 
1   6 

1.5 
Дослідження водно-теплового режиму автомобільних 

доріг та аеродромів 
1   6 

1.6 

Обстеження конструкцій автомобільних доріг з метою  

регулювання водно-теплового режиму доріг для 

забезпечення їх довговічності 

2   6 

1.7 Методи обстеження покриттів з асфальтобетону 2   6 

1.8 
Методи дослідження довговічності і корозії покриттів та 

основ автомобільних доріг та аеродромів з цементобетону 
1 2  6 

1.9 

Види і методи контролю якості виконаних робіт при 

будівництві та експлуатації автомобільних доріг та 

аеродромів 

2 2  4 

1.10 
Методи боротьби з пучиноутворенням на автомобільних 

дорогах 
2 2  6 

1.11 

Обстеження конструкцій автомобільних доріг та 

аеродромів з метою запобігання деформації та 

руйнуванню земляного полотна 

2 2  4 

1.12 

Обстеження конструкцій автомобільних доріг та 

аеродромів з метою запобігання деформації та 

руйнуванню дорожнього одягу 

2 2  4 

1.13 
Методи обстеження забезпеченості рівності та шорсткості 

покриттів 
1 2  4 

1.14 
Дослідження властивостей бітумів з застосуванням 

добавок.  
1 2  4 

1.15 
Дослідження впливу різних добавок на властивості 

асфальтобетонних та цементобетонних покриттів 
2 2  6 

Всього 24 16  80 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Обстеження, контроль якості та експериментальні дослідження 

автомобільних доріг та аеродромів» складає 60 балів і може бути досягнутий 

наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

РГР 1 30 50 

Поточний контроль (тестування) 2 20 40 

Контроль знань:    

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 10 10 

Всього:  60 100 

 

Розрахунково-графічна робота передбачена за темою «Оцінка якості 

дорожнього покриття автомобільних доріг та аеродромів».  Вона включає наступі 

частини: зміст; завдання до розрахунково-графічної роботи (видається викладачем 

індивідуально кожному студенту); вступ; фотографічні матеріали ділянки дороги, 

що досліджувалася (згідно із завданням); план обстеження; вимоги до дорожнього 

покриття автомобільної дороги; розраховані математичні моделі та їх графічна 

інтерпретація; конструкція дорожнього одягу по результатам прийнятого рішення 

висновки до роботи. Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-

графічної роботи представлені в методичних вказівках [1]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести 

(20 тестових питань), наприклад 
 

1. Технічний стан у процесі експлуатації – це: 

a) стан об’єкта, за якого він виконує всі передбачені функції за умов здійснення ремонтно-

профілактичних робіт; 

b) прийнята на об'єкті система спостереження, фіксації та оцінки технічного стану 

конструкцій та їх частин; 

c) втратами напору на прогрів; 

d) обсяг виконаної об’єктом роботи. 

 

2. Довговічність – це:  

a) здатність зберігати у встановлених межах значення параметрів, що характеризують 

здатність об’єкта виконувати необхідні функції; 

b) здатність об’єкта безперервно зберігати роботоздатний стан протягом деякого часу 

експлуатації; 

c) властивість об'єкта зберігати обмежену роботоздатність під впливами, що не передбачені 

умовами експлуатації; 

d) властивості об'єкта зберігати роботоздатний стан до настання граничного стану в умовах 

установленої системи технічного обслуговування та ремонту. 

 



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.   
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