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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Дороги внутрішньогосподарського призначення                                                                                                                        

(назва) 

 

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь  Магістр 

Спеціальність  275 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Основна 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності)  

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 4  

Семестр 7  

Лекційні заняття  16    год. год. 

Практичні, семінарські заняття      год. год. 

Лабораторні заняття 14     год. год. 

Самостійна робота 90     год. год. 

Індивідуальні завдання      год. год. 

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

2 год. 

 

 

 

2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни є одержання студентами знань щодо класифікації доріг 

внутрішньогосподарського призначення, особливості їх будівництва та 

експлуатації. Планування, компоненти покриття в залежності від кліматичних, 

ґрунтових та інших умов. Розрахунок завантаженості дороги та допустимого 

навантаження на дорожнє покриття. 

Завданням є навчити принципам проектування доріг 

внутрішньогосподарського призначення. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні положення технології будівництва автомобільних доріг, 

класифікацію сільських доріг та вулиць, характерні особливості проектування 
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автомобільних доріг, способи утримання автомобільних доріг, параметри 

елементів автомобільних доріг та вулиць. 

вміти: виконувати оцінку рівності автомобільної дороги, оцінку міцності 

покриття автомобільної дороги, проектувати поперечний профіль автомобльної 

дороги та ін.  

  

  Набуття компетентностей:  

 загальні компетентності (ЗК): 1.  

фахові  (спеціальні) компетентності (ФК): ФК 1. Здатність аналізувати та 

прогнозувати параметри і показники функціонування транспортних систем та 

технологій з урахуванням впливу зовнішнього середовища, ФК 9. Здатність 

оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, технологічні, правові, соціальні, та 

екологічні складові організації перевезень, ФК-11 Здатність оцінювати та 

забезпечувати безпеку транспортної діяльності. 

3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

– повного терміну денної форми навчання; 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Експлуатаційні властивості автомобільних доріг та споруд 

Тема 1. Проектування 

сільських вулиць і 

доріг 

1-2 10 2    16       

Тема 2. Загальні 

поняття про 

автомобільні дороги 

3-4 14 2 2   10       

Тема 3. Основні 

положення технології 

будівництва 

автомобільних доріг 

5-6 14 2 2   10       

Тема 4. Влаштування 

земляного полотна 

Автомобільних доріг. 

Технологія 

заключних робіт 

7-8 14 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 
60 8 6   46       

Змістовий модуль 2. Проектування автомобільних доріг 

Тема 1.Виробничі 

підприємства 

дорожнього 

будівництва 

9-10 18 2 2   14       

Тема 2. Класифікація 

робіт з ремонту та 

утримання 

автомобільних доріг. 

Поточний ремонт і 

11-12 14 2 2   10       
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утримання доріг у 

весняний, літній і 

осінній періоди 

Тема 3. Зимове 

утримання доріг 

13-14 14 2 2   10       

Тема 4. Озеленення 

та благоустрій 

автомобільних доріг 

15 14 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 8 8   44       

Усього годин              

Курсовий проект 

(робота) з __________ 

___________________ 
(якщо є в робочому навчальному 
плані) 

 

- - -  -  - - -  - 

Усього годин 120 16 14   90       

 

 

4. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Визначення рівності дорожнього покриття 4 

2 Дослідження стану грунтів земляного полотна для оцінки експлуатаційного 

стану автомобільних доріг 
4 

3 Вимірювання повздовжніх та поперечних профілів дорожнього покриття 

автомобільної дороги 
4 

4 Проектування поперечного профілю автомобільної дороги 4 

5 Визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям 4 

6 Дослідження стану грунтів земляного полотна для оцінки експлуатаційного 

стану автомобільних доріг 
4 

7 Визначення вологості грунту  4 

8 Визначення оптимальної вологості та максимальної щільності скелета грунту 

шляхом стандартного ущільнення 
4 

   

 

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентами. 

1. Як поділяються сільські поселення в залежності від проектної чисельності? 

2. Які існують функціональні зони на території селища? 

3. Варіанти розміщення виробничих і сельбищних зон селища. 

4. Схеми розміщення селищ відносно автомобільних доріг загального 

користування. 

5. Схеми вулично-дорожньою мережі вулиць. 

6. Що таке автомобільна дорога? 

7. Що включає в себе автомобільна дорога? 

8. Що таке вулиця? 

9. Що таке земляне полотно? 

10. Що таке дорожній одяг? 
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6. Методи навчання. 
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7. Форми контролю.  

 
 

8.  Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання знань студента 

відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки 

згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» 

(наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  
 

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна                                        

за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

11. Методичне забезпечення 

 

12. Рекомендована література 

 Основна 
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Додаткова 

 

 
13. Інформаційні ресурси 

 


