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ВСТУП 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проектування, будівництво 
та експлуатація аеродромів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає наявність си-
стематичних та грунтовних знань із суміжних дисциплін – “Інженерна геоде-
зія”, “Будівельне матеріалознавство”, “Основи та фундаменти транспортних 
споруд”, “Будівельна механіка”, “Організація будівництва”. 

Анотація 
При вивченні дисципліни “Аеродроми” майбутні фахівці спеціалізації 

“Автомобільні дороги і аеродроми” ознайомляться з основними елементами 
аеродромів і їх призначення, вертикальним плануванням елементів у аерод-
ромів, водовідведенням на аеродромах, розрахунками та конструювання жор-
сткого і нежорсткого аеродромного покриття. 

 

INTRODUCTION 

The subject of studying the discipline is designing, construction and oper-
ation of aerodromes. 

Interdisciplinary connections: studying of the discipline includes the ex-
istence of systematic and basic knowledge in adjacent disciplines –  “Engineering 
geodesy”, “Construction materials science”, “Bases and foundations of transport 
structures”, “Construction mechanics”, “Organization of construction”. 

Abstract 

During the process of studying of the discipline “Aerodromes” future 
specialists of the specialization “Automobile roads and aerodromes” get acquainted 
with the basic elements of aerodromes and their purpose, vertical planning of ele-
ments in aerodromes, water disposal on aerodromes, calculations and constructing 
of rigid and non rigid aerodrome covering. 

 

Key words: aerodromes, covering, planning. 
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1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування показ-
ників 

Галузь знань, спеціаль-
ність, спеціалізація, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 4 
 

Галузь знань: 
19 „Архітектура та 

будівництво” 

Обов’язкова 

Спеціальність 192 „Бу-
дівництво та цивільна 

інженерія”  
Модулів: 1 
 

спеціалізація “Автомо-
більні дороги і аерод-

роми” 

Рік підготовки 

2-й - 

Змістових модулів: 2 
 

Семестр 

3-й 3-й 
Лекції 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
ІНДЗ – 1 

22год 2год 

Практичні, семінарські 
20 10 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

Загальна кількість го-
дин: 120 

54 84 

Індивідуальні завдання 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 4; 
самостійної роботи 
студента – 4. 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський  

КР(24) КР(24) 

Вид контролю 

екзамен екзамен 
 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35% до 65%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Аеродроми» є засвоєння 
студентами теоретичних та практичних знань у галузі проектування будівни-
цтва та експлуатації аеродромів. 

Завданням навчальної дисципліни «Аеродроми» є оволодіння основ-
ними положеннями проектування і будівництва аеродромів, інженерними 
методами розрахунку та конструювання аеродромних покриттів згідно з ви-
могами нормативних документів. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- складові частини аеродромів, вертодромів та їх класифікацію; 
- планувальні схеми аеродромів; 
- дію літаків на злітно-посадковій смузі (ЗПС) і руліжних доріжках (РД); 
- розрахунок ЗПС та РД на міцність, зсув, розтяг; 
- організацію та технологію влаштування аеродромного покриття. 

вміти: 

- виконувати конструювання аеродромних покриттів (вибір видів пок-
риттів, які придатні для застосування на даному аеродромі; вибір ма-
теріалів для влаштування конструктивних шарів покриттів і штучних 
основ; призначення попередньої товщини конструктивних шарів; вибір 
конструкцій деформаційних швів тощо); 

- виконувати розрахунок покриттів (за граничним станом відповідної 
групи) – розрахункова перевірка правильності призначення товщини 
конструктивних шарів, виходячи із заданого навантаження. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні положення проектування та будівництва 

аеродромів 

Тема 1. Основні поняття та визначення. Аеропорт. Аеродром. Слу-
жбово-технічна територія. Відокремлені споруди. 

Тема 2. Основні елементи аеродрому і їх призначення. Злітно-
посадочні смуги. Штучні злітно-посадочні смуги. Рулюві доріжки. Перони. 

Тема 3. Вертодроми та посадкові майданчики. Основні елементи 
вертодромів і посадочних майданчиків для вертольотів.  Принципи проекту-
вання вертодромів і посадочних майданчиків для вертольотів. 

Тема 4. Планувальні схеми аеропортів. Вертикальне планування 

елементів аеродромів. Схеми розміщення льотних смуг відносно службово-
технічної території. Методи вертикальної планіровки аеродомів. 

Тема 5. Водовідведення на аеродромах. Охорона навколишнього 

середовища при проектування аеродромів. Системи водовідведення на 
аеродромах. Основні схеми водовідвідних і дренажних систем аеродромів. 

Тема 6. Пропускна здатність аеропорту. Пропускна здатність ЗПС 
між послідовними зльотами літаків. Пропускна здатність ЗПС між послідов-
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ними посадками літаків. Пропускна здатність ЗПС між посадками і зльотами 
літаків.  
Змістовий модуль 2. Розрахунок та конструювання аеродромних покрит-

тів 

Тема 7. Взаємодія літаків на ЗПС та РД. Склад навантажень на аеро-
дромні покриття. Нормативні навантаження на основну опору літаків. Розра-
хункові навантаження на колесо основної опори літака.  

Тема 8. Розрахунок на конструювання жорсткого покриття. Розра-
хунок одношарового бетонного покриття на піщаній штучній основі. Розра-
хунок одношарового армобетонного покриття на ґрунтоцементній штучній 
основі. Розрахунок двошарового бетонного покриття на піщаній штучній 
основі. 

Тема 9. Розрахунок та конструювання нежорсткого покриття. 

Призначення конструкції асфальтобетонного покриття. Розрахунок асфаль-
тобетонного покриття на прогин. Перевірка міцності асфальтобетонних шарів 
покриття на розтяг при згинанні. Призначення конструкції щебеневого пок-
риття. Розрахунок щебеневого покриття на прогин. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

∑ у тому числі ∑ у тому числі 
л п ла

б 
інд ср л п ла

б 
ін
д 

ср 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Вступ. Основні 
поняття та визначення. 
Класифікація аеропортів 
та аеродромів 

13 2 2 - 4 5 15 2 1 - 4 8 

Тема 2. Основні елементи 
аеродрому і їх призначен-
ня 

13 2 2 - 4 5 13 - 1 - 4 8 

Тема 3. Вертодроми та 
посадкові майданчики 

13 2 2 - 2 7 13 - 1 - 2 10 

Тема 4. Планувальні схе-
ми аеропортів. Вертика-
льне планування елемен-
тів аеродромів 

13 2 2 - 2 7 13 - 1 - 2 10 

Тема 5. Водовідведення 
на аеродромах. Охорона 
навколишнього середо-
вища при проектування 
аеродромів. 

13 2 2 - 2 7 13 - 1 - 2 10 
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Тема 6. Пропускна здат-
ність аеропорту 

13 2 2 - 2 7 13 - 1 - 2 10 

Змістовий модуль 2 

Тема 7. Взаємодія літаків 
на ЗПС та РД 

12 2 2 - 4 4 13 - 1 - 4 8 

Тема 8. Розрахунок на 
конструювання жорсткого 
покриття 

14 4 2 - 2 6 13 - 1 - 2 10 

Тема 9. Розрахунок та 
конструювання нежорст-
кого покриття 

16 4 4 - 2 6 14 - 2 - 2 10 

Усього годин 120 22 20 - 24 54 120 2 10 - 24 84 
 

5. Практичні заняття 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна  
форма 

заочна 
форма 

1 Пропускна здатність аеропорту 4 2 
2 Розрахунок одношарового бетонного пок-

риття на піщаній штучній основі 
4 2 

3 Розрахунок одношарового армобетонного 
покриття на ґрунтоцементній штучній основі 

4 2 

4 Розрахунок двошарового бетонного покриття 
на піщаній штучній основі 

4 2 

5 Розрахунок асфальтобетонного покриття 4 2 
 Всього годин 20 10 

 

6. Самостійна робота студентів 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня: 
21 годин (0,5*42) – підготовка до аудиторних занять; 
8 години (4*2,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних заходів; 
36 години – індивідуальне навчально-дослідне завдання (КР); 
13 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 

6.1 Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Тема самостійної роботи Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Пропускна здатність аеропорту 10 16 
2 Розрахунок одношарового бетонного 10 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

покриття 
3 Розрахунок одношарового армобетон-

ного покриття 
10 16 

4 Розрахунок двошарового бетонного 
покриття 

12 18 

5 Розрахунок нежорсткого покриття 12 18 
 Всього годин 54 84 

Звіт про самостійну роботу складається у вигляді есе з кожної теми на 
папері формату А4 (есе – звіт невеликого обсягу і вільного змісту, в якому 
викладено погляди автора на конкретну проблему чи питання). Роздрукуван-
ня – принтерне. Поля стандартні. Усі звіти можуть бути зброшуровані в один.  

 

7. Індевідуальне навчально-дослідне завдання 

Індевідуальне навчально-дослідницьке завдання передбачене навчаль-
ним  планом у вигляді курсової роботи. Курсова робота складається з пояс-
нювальної записки. Пояснювальна записка виконується на форматі А4 обся-
гом 20-30 сторінок і містить два розділи: 

1. Розрахунок та конструювання жорсткого покриття 
2. Розрахунок та конструювання нежорсткого покриття 

Як ілюстративний матеріал пояснювальна записка включає схематичні 
розрізи конструкції жорсткого і нежорсткого покриттів, розрахункові схеми 
передачі навантаження на покриття колесами основної опори шасі літаків. 

 

8. методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується слайдові презентація, показ віде-
офільмів на СD, роздатковий матеріал, ілюстрацій ні матеріали у вигляді 
макетів та схем. 

На практичних заняттях: використовується  роздатковий матеріал (наоч-
ність) для формування у студентів системного мислення, розвитку пам`яті; 
проводиться дискусійне обговорення проблемних питань 

 

9. Методи контролю  

Для вивчення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу викори-
стовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля; 
• оцінка за самостійну роботу; 
• оцінка за курсову роботу; 
• підсумковий тестовий іспит; 

 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Розподіл балів ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної дія-
льності студента. Робоча навчальна програма передбачає розподіл цих балів 
між модулями, змістовними модулями та підсумковим контролем знань. 
Розподіл балів наведено в таблицях. 

стаціонарна форма навчання 
 

Модуль 1 
 

Підсум-
ковий 

модуль  

∑ балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий 
 модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
7 7 7 7 7 5 7 7 6 40 100 max балів 
5 5 5 5 5 6 6 6 7 10 60 min балів 

Т1, Т2, …, Т4 – теми змістовних модулів. 
Оцінювання курсової роботи 

Пояснювальна записка Захист курсової роботи Сума 

60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 

для екзамену, курсової роботи 

90 – 100 відмінно 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Аеродроми” включає: 
- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни (ІКНМЗД); 
- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- відеофільми, слайди; 
- друкований роздатковий матеріал, плакати; 
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- методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
“Аеродроми” для студентів за напрямом підготовки 092 “Будів-
ництво” професійне спрямування 6.060101 “Автомобільні дороги 
і аеродроми” стаціонарної та заочної форм навчання. Рівне, 2013, 
41с. Режим доступу: http//ep3/nuwm/edu/ua/7924 

12. Рекомендована література 

12.1. Базова  

1. СНиП 2.05.08-85 Аеродроми.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985, - 59 с. 
2. Блохин В.И., Белинский И.А., Ципранович И.В., Билеуш А.И. Аэрод-
ромы гражданской авиации (вертикальная пласировка, водоотвод и дре-
наж, аеродромне покрытия) Учебник для вузов.-М.: Воздуш. Трансп., 
1996.- 400 с. 

12.2. Допоміжна 

1. Исыскания и проектирование аеродромов: Учебник для вузов/Г.И. 
Глушков, В.Ф Бабков, Л.И. Горецкий, А.С. Смирнов; под. ред.. Г.И. 
Глушкова.-М.: Транспорт, 1981.- 616 с. 

2. Строительство аеродромов. Учебник для вузов/Горецкий Л.И., Бара-
до В.И., Полосин-Никитин С.М.: Под ред.. Л.И. Горецкого. – 2-е узд. Пе-
рераб. И доп.-М.: Транспорт, 1980, 454 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. ИСС „Зодчий” / [Електронний ресурс].-  Режим доступу: 

 http.//www.dbn.com.ua/ 
2. Наукова бібліотека НУВГП – (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
 http.//www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
 (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) /     
[Елект ронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.cbs.rv.ua/. 

 
 

доктор техн. наук, 
професор кафедри АДОіФ    Кузло М.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


