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2. ПЛАН ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Навч.
тижд.

порядковий номер та короткий зміст
1

Практичні (семінарські)
та лабораторні заняття

Лекції

2
1. Теоретичні основи експлуатації та ремонту
автомобільних доріг [1-6]:

годин
3
3

характеристика мережі автомобільних доріг України;
організаційно-технічні заходи щодо поліпшення
дорожнього руху; вимоги до геометричних параметрів
доріг, транспортно-експлуатаційного стану доріг;
системний підхід до проектування автомобільних
доріг; критеріальні показники для оцінки стану системи
дорожні умови – транспортний потік – середовище;
вплив базових параметрів цієї системи на швидкість
руху одиничного автомобіля і транспортного потоку;
урахування витрат пального автомобілями в проектних
рішеннях щодо реконструкції доріг; вплив кривизни
траси дороги на безпеку руху.

2. Технічний облік та паспортизація
автомобільних доріг і дорожніх споруд [1-6]:

4

особливості розвідувань під час встановлення техніч
ного стану автомобільних доріг; визначення радіусів
горизонтальних та вертикальних кривих на
автомобільних дорогах; види деформацій і руйнувань
дорожніх одягів; методи визначення міцності
дорожнього одягу; методи визначення зчіпних якостей
покриття проїзної частини; методи визначення рівності
проїзної частини; облік інтенсивності руху; вивчення
швидкості руху автомобілів на дорогах; прогнозування
інтенсивності руху на дорогах, що підлягають
реконструкції.

4. Оцінювання відповідності дорожніх умов
транспортним потокам [1-6]
методи оцінювання дорожніх умов; оцінювання
дорожніх умов за пропускною здатністю; оцінювання
дорожніх умов за коефіцієнтами аварійності;
оцінювання дорожніх умов за коефіцієнтами безпеки
руху; оцінювання дорожньо-транспортних умов на
залізничних переїздах; оцінювання дорожніх умов за
зчіпними якостями, міцністю та рівністю дорожніх
покриттів; заходи щодо поліпшення дорожніх умов і
безпеки руху.

4

годин
5

П.з.№1 Розрахунок елементів
поперечного профілю міської вулиці або
дороги
2
П.з.№2 Оцінка впливу параметрів і
стану дороги на забезпеченість
розрахункової швидкості

2

П.з.№3 Планування робіт по утриманню
та ремонту доріг

1

П.з.№4 Оцінка ступеня безпеки руху по
міським вулицям і дорогам

2

П.з.№5 Формування заходів по
вдосконаленню сервісу та
обслуговування руху на дорогах

1

2

порядок проведення технічного обліку і паспортизації;
вимірювальні роботи під час паспортизації
автомобільних доріг; ходові дорожні лабораторії для
технічного обліку і паспортизації доріг; паспортизація
дорожніх споруд.

3. Обстеження автомобільних доріг і
вивчення їхніх транспортно-експлуатаційних
характеристик [1-6]:

порядковий номер та короткий зміст

3

(з обов’язковим посиланням на літературу в графах 2, 7, 9)
ТЗН

СРС в аудиторії під керівництвом
викладача (індивідуальні заняття)
короткий зміст

6

7

годин
8

Тематика та короткий зміст
розрахунково-графічних завдань,
домашніх завдань, контрольних робіт
тощо
9
К.р. Ч1 Основи теорії експлуатації
доріг та організації руху. Оцінка
транспортно-експлуатаційних
показників і стану автомобільних
доріг [1-4]
К.р. Ч2 Технологія і організація
утримання та ремонту доріг.
Організація і забезпечення безпеки та
зручності руху на дорогах,
експлуатація та керування ними [1, 4]
Орієнтовні теми СРС:
- історія будівництва і використання
доріг; [1, 2, 5]
- нормування ресурсів; [2]
- ефективність дорожньо-ремонтних
робіт, проектно-кошторисна
документація; [2]
- вплив параметрів і стану дороги на її
експлуатаційні характеристики; [2, 5]
- оцінка ефективності заходів по
підвищенню безпеки руху. [2, 5]

3. ПРІЗВИЩА ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ЗАНЯТТЯ,
КЕРУЮТЬ КУРСОВИМ ПРОЕКТУВАННЯМ ТА РГЗ
Потік

Група

Лекції

АТ-14мс з/н

Кашканов А.А.

Практичні
заняття
(семінари)
Кашканов А.А.

Лабораторні
Курсовий
заняття
проект (робота)

РГЗ

Кредитно-модульна система
Бал
min
90
82
74
64
60
35
1

max
100
89
81
73
63
59
34

%
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка
відмінно
добре
задовільно
не
задовільно

А
В
С
D
E
FX
F

Розподіл балів за видами робіт
1. Контрольна робота – 50 б max.
2. Практичні заняття – 24 б max.
3. Іспит – 26 б max.
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