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ВСТУП 

Програма обов’язкової (вибіркової) навчальної дисципліни “Будівництво 
аеродромів” складена відповідно до освітньо-професійної програми підгото-
вки магістра спеціальності “Автомобільні дороги і аеродроми”. 

Предметом вивчення дисципліни є технологія влаштування штучних ос-
нов та жорстких і нежорстких аеродромних покриттів. 

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”, “Аеродроми”, 
“Штучні споруди на автомобільних дорогах”, “Технологія будівництва авто-
мобільних доріг”. 

Анотація 
При вивченні дисципліни “Будівництво аеродромів” майбутні фахівці 

спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми” ознайомляться із загальною 
характеристикою і складом земляних робіт на аеродромах, з технологією 
розробки виїмок та зведення насипів, з технологією влаштування штучних 
основ аеродромних покриттів, будівництвом жорстких і нежорстких аерод-
ромних покриттів. 

 
INTRODUCTION 

The program of compulsory (selective) educational discipline “Construction of 
aerodromes” has been composed in accordance with educational-professional pro-
gram of master’s preparation speciality “Automobile roads and aerodromes”. 

The subject of discipline mastering is the technology of artificial bases and rig-
id, non rigid aerodrome coverings arrangement. 

Interdisciplinary connections: mastering of the discipline includes the existence 
of systematic and basic knowledge in adjacent disciplines – “Engineering geode-
sy”, “Construction materials science”, “Bases and foundations of transport struc-
tures”, “Construction mechanics”, “Organization of construction”, “Aerodromes”, 
“Artificial structures on automobile roads”, “Technology of automobile roads’ 
construction”.  

Abstract 

During the process of mastering the discipline “Construction of aero-
dromes” future specialists of specialization “Automobile roads and aerodromes” 
get acquainted with the general characteristics and content of ground works on 
aerodromes, the technology of excavations design and settlement of landfills, the 
technology of arrangement artificial bases of aerodrome coverings, construction of 
rigid and non rigid aerodrome coverings.  
Key words: covering, excavation, landfill.  
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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: 5 
 

Галузь знань: 
19 „Архітектура та 

будівництво” 

Обов’язкова 

Спеціальність 192 „Бу-
дівництво та цивільна 

інженерія”  
Модулів: 2 
 

спеціалізація “Автомо-
більні дороги і аерод-

роми” 

Рік підготовки 

5-й 5-й 

Змістових модулів: 2 
 

Семестр 

10-й 10-й 
Лекції 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: - 
 

26год. 2год 

Практичні, семінарські 
26год 14год 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

Загальна кількість го-
дин: 150 

98год 134год 

Індивідуальні завдання 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 2; 
самостійної роботи 
студента – 2. 

Рівень вищої освіти: 
магістерський  

- -  

Вид контролю 

залік 
 

залік 
 

  

 

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 даної дисципліни є підготовка майбутнього фахівця з 
технології будівництва аеродромів в різних грунтово-геологічних умовах.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- отримати теоретичну підготовку та вміння користуватися норматив-

ними документами з будівництва аеродромів; 
- оволодіти практичними методами з проектування технології будів-

ництва аеродромів в різних грунтово-геологічних умовах; 
- засвоїти послідовність та методи вибору машини та механізмів та 

формування спеціалізованих комплексних бригад; 
- засвоїти технологічні особливості при будівництві аеродромів в 

складних інженерно-геологічних умовах. 
Студент повинен знати: 
- вихідні умови до будівництва аеродромів; 
- технічні параметри будівельних машин для проведення земляних ро-

біт; 
- технічні параметри будівельних машин для влаштування жорсткого 

та нежорсткого аеродромного покриття; 
- технологічну послідовність виконання будівельних процесів та їх 

особливості; 
- вимоги до контролю якості робіт та правила прийомки робіт. 
Студент повинен вміти: 
- оцінювати та використовувати матеріали вишукувань грунтово-

геологічних та гідрогеологічних умов; 
- визначати продуктивність машин та механізмів; 
- визначати потрібну кількість машин та механізмів; 
- проектувати технологічні карти на будівельні процеси; 
- організовувати будівельні роботи при виконанні земляних робіт та 

влаштуванні аеродромних покриттів. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Змістовий модуль 1. Земляні роботи на аеродромах 

Тема 1. Загальна характеристика і склад земляних робіт на аеродро-

мах. Технологічні схеми виконання земляних робіт. Вибір способу виконан-
ня робіт. 

Тема 2. Розробка виїмок. Склад робіт на ділянках виїмок і послідовність 
їх розробки. Розробка виїмок скреперами. Розробка виїмок екскаваторами. 
Розробка виїмок бульдозерами і іншими машинами. 

Тема 3. Зведення насипів. Склад робіт і способи їх виконання на ділян-
ках насипів. Послідовність відсипки насипів. Відсипка насипі скреперами і 
транспортними засобами. 

Тема 4. Планувальні роботи. Види і склад планувальних робіт. Способи 
і схеми виконання планувальних робіт. Організація планувальних робіт. 
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МОДУЛЬ 2. Змістовий модуль 2. Будівництво аеродромних покриттів 

Тема 5. Технологія влаштування штучних основ аеродромних пок-

риттів. Основні положення технології будівництва. Будівництво гравійних, 
щебеневих і шлакових основ і покриттів. 

Тема 6. Технологія будівництва нежорстких аеродромних покриттів. 

Загальні положення. Транспортування та вкладання асфальтобетонної сумі-
ші. Ущільнення асфальтобетонної суміші. 

Тема 7. Технологія будівництва жорстких аеродромних покриттів. За-
гальні положення про цементобетонні покриття. Вимоги до цементобетонну і 
матеріалів, що складають цементобетонну суміш. Вкладання і ущільнення 
цементобетонної суміши. 

Тема 8. Влаштування водостічної дренажної системи на аеродромах. 

Розбивка водостічної і дренажної системи. Влаштування основ і вкладання 
труб колектора. Влаштування дрен і осушувачів. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

∑ у тому числі ∑ у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

Модуль 1. Змістовий модуль І  

Тема 1. Загальна характе-
ристика і склад земляних 
робіт на аеродромах. 

14 2 2 - - 10 17 2 - - - 15 

Тема 2. Розробка виїмок. 20 4 4 - - 12 19 - 2 - - 17 
Тема 3. Зведення насипів. 20 4 4 - - 12 19 - 2 - - 17 

Тема 4. Планувальні робо-
ти. 

18 2 2 - - 14 19 - 2 - - 17 

Модуль 2. Змістовий модуль 2 

Тема 5. Технологія влашту-
вання штучних основ аерод-
ромних покриттів. 

16 2 2 - - 12 20 - 2 - - 18 

Тема 6. Технологія будів-
ництва нежорстких аерод-
ромних покриттів. 

20 4 4 - - 12 20 - 2 - - 18 

Тема 7. Технологія будів-
ництва жорстких аеродром-
них покриттів. 

20 4 4 - - 12 22 - 4 - - 18 

Тема 8. Влаштування водо-
стічної дренажної системи 
на аеродромах. 

22 4 4 - - 14 14 -  - - 14 

Разом годин 150 26 26 - - 98 150 2 14 - 12 134 
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5. Теми практичних занять 

№ 
з

/п 

Назва теми Кіль-
кість 

годин 
1 Розробка виїмок скрепером, екскаватором та буль-

дозером 
4 

2 Склад робіт при насипах і послідовність їх вико-
нання 

2 

3 Способи і схеми виконання планувальних робіт 2 

4 Технологія будівництва монолітних жорстких пок-
риттів 

4 

5 Технологія будівництва збірних жорстких покрит-
тів 

4 

6 Технологія будівництва асфальтобетонних покрит-
тів  

4 

7 Склад робіт і розбивка водостічної дренажної сис-
теми 

2 

8 Технологія влаштування основних елементів водо-
стічної дренажної системи 

4 

 Разом 26 
 

6. Самостійна робота студентів 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня:  
26 годин (0,5*52) – підготовка до аудиторних занять; 
10 години (5*2,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів; 
62 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика і склад земляних 
робіт на аеродромах. 

14 16 

2 Тема 2. Розробка виїмок. 12 16 

3 Тема 3. Зведення насипів. 12 16 

4 Тема 4. Планувальні роботи. 12 16 

5 Тема 5. Технологія влаштування штучних основ аеро-
дромних покриттів. 

12 16 
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6 Тема 6. Технологія будівництва нежорстких аеродро-
мних покриттів. 

12 18 

7 Тема 7. Технологія будівництва жорстких 
аеродромних покриттів. 

12 18 

8 Тема 8. Влаштування водостічної дренажної системи 
на аеродромах. 

12 18 

Всього годин 98 134 

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).  

 

7. Методи навчання 

При виконанні навчальної дисципліни «Будівництво аеродромів» вико-
ристовується інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання з 
застосуванням: 

• лекцій у супроводі мультимедійних презентацій; 
• відеофільм та CDR ; 
• виконання індивідуального навчально-дослідного завдання. 
 

8. Методи контролю  

Для вивчення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістовного модуля; 
- оцінка за самостійну роботу; 
- оцінка за індивідуальну роботу; 
- підсумковий тестовий залік. 
Для діагностики знань використовується ЕКТС зі 100-бальною шкалою 

оцінювання. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

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

  Підсум-
ковий 

модуль 

∑ 
балів 

 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
12 12 12 14 12 12 12 14 100 100 max 

балів 
7 7 7 9 7 7 7 9 60 60 min 

балів 

Т1, Т2, …, Т4 – теми змістовних модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів Оцінка за національною шкалою (залік) 

90-100 Зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 не зараховано з можливістю повторного складання 
0 – 34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Будівництво аеродро-
мів” включає: 

- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни (ІКНМЗД); 

- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- друкований роздатковий матеріал;  
- методичні вказівки до виконання практичних занять з дисциплі-

ни «Аеродроми» для студентів спеціальності «Автомобільні до-
роги та аеродроми» - Рівне.: НУВГП, 2013. – 44 с.. Режим досту-
пу: http//ep3.nuwm.edu.ua/205/ 

 

11. Рекомендована література 

12.1. Базова  

1. Горецкий Л. И., Барздо В. И., Полосин-Никитин С. М. Строительство 
аеродромов. М.: Транспорт, 1980. – 454с. 

2. Блохин В. И., Белинский И. А., Циприанович И. В., Билеуш А. И. Аєро-
дромы гражданской авиации (вертикальная планировка, водоотвод и дренаж, 
аэродромные покрытие). Учебник для вузов. – М.: Воздуш. трансп., 1996. – 
400с. 

12.2. Допоміжна 

1. СНиП 2.05.08-85. Аэродромы. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 59с.  
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., Барадо 
В.И., Полосин-Никитин С.М.: Под ред.. Л.И. Горецкого. – 2-е узд. Перераб. И 
доп.-М.: Транспорт, 1980, 454 с. 

3.  Державні будівельні норми. Ресурсні елементні кошторисні норми на 
будівельні роботи. Збірник1. Земляні роботи. ДБН Д.2.2-27-99. – Київ. Держ-
буд України, 2000. – 81с. 
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4. Державні будівельні норми. Ресурсні елементні кошторисні норми на 
будівельні роботи. Збірник 27. Автомобільні дороги. ДБН Д.2.2-27-99. - Київ. 
Держбуд України, 2000. – 77с. 
         5. Державні будівельні норми. Ресурсні елементні кошторисні норми на 
будівельні роботи. Збірник 30.Мости і труби. ДБН Д.2.2-30-99. - Київ. Держ-
буд України, 2000. – 80с. 

13. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. ИСС „Зодчий” / [Електронний ресурс].-  Режим доступу: 
http.//www.dbn.com.ua/ 
2. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http.//www.nbuv.gov.ua/ 
3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електрон-
ний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.cbs.rv.ua/ 
4. Наукова бібліотека НУВГП – (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Елек-
тронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php).  
 
 
доктор техн. наук, 
професор кафедри АДОіФ    Кузло М.Т. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


