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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни “Проектування автомобі-

льних доріг” складена відповідно до освітньо-професійної програми підгото-
вки бакалавра спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок при виконанні проектної документації на будів-
ництво, реконструкцію та інші види ремонтних робіт в дорожній галузі. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 
із курсів “Інженерна геодезія”, “Транспорт та шляхи сполучення”, “Прое-
ктування автомобільних доріг” (спецкурс). 

“Проектування автомобільних доріг” є вихідна для дисциплін: “Системи 
автоматизованого проектування автомобільних доріг”, “Технологія ремонт-
но- відновлювальних робіт”, “Технологія будівництва автомобільних доріг”, 
“Експлуатація автомобільних доріг”, “Транспортні розв’язки”. 

Метою даного курсу є цілеспрямована робота над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

Анотація 
При вивченні дисципліни „Проектування автомобільних доріг” здійсню-

ється підготовка майбутнього фахівця спеціальності „Будівництво та цивіль-
на інженерія” до самостійного виконання проектів в дорожній галузі. 

Пріоритетними завданнями даної дисципліни є ознайомлення з норматив-
ною базою даної галузі, а також практичне робота з нормативними докумен-
тами; вивчення основних стадій проектування, і вимоги кожної до складу 
проектної документації. Ознайомлення з основними методиками: проекту-
вання планів автомобільних доріг, поздовжніх та поперечних профілів і їх 
конструктивними елементами. 

На практичних заняттях студенти набувають практичні навички з проек-
тування автомобільних доріг та їх основних конструктивних елементів, а 
також навички для роботи з вихідними даними (завданням) на проектування. 

Ключові слова: проектування, план, поздовжній профіль, поперечний 
профіль, водо перепускна споруда, дорожній одяг. 

Abstract 
In studying the discipline ” Design of roads ”, future Specialists of specialty 

"Construction and Civil Engineering" to in dependent implementation of projects 
in a road sector. 

Foreground jobs of this discipline is to learn normative basis of this industry, 
and get ability of work with normative documents, study of the main stages of 
planning, and composition of project. Acquaintance with a basic design technique: 
designing the plan of road, longitudinal profiles and transverse section, and them 
structural staples. 
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On practical employments students get practical skills in planning of highway 
and them structural staples and skill, to work with initial data (task) in a project. 

Key words: road, design, plan, longitudinal profile, cross profile, landscape de-
sign, normative literature. 
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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 
3-й 4-й 

Змістових модулів: 3 
 

Семестр 

5-й 7-й 
Лекції 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
ІНДЗ – 1 

26год. 2год. 
Практичні, семінарські 
26 год. 4 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

Загальна кількість го-
дин: 150 

62 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання 

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

Рівень вищої освіти:  
бакалаврський 

КП (36год) КП (36год) 
Вид контролю 

5-й семестр 
екзамен 

7-й семестр 
екзамен 

 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторных занять до само-

стійної 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 
Мета вивчення дисципліни „Проектування автомобільних доріг” - підго-

товка майбутнього фахівця спеціальності „Будівництво та цивільна інжене-
рія” набуття теоретичних знань та практичних навичок при проектуванні 
автомобільних доріг загального користування. 

Завданням вивчення дисципліни „Проектування автомобільних доріг” є: 
здобуття студентами навичок самостійного виготовлення проектної докумен-
тації в галузі дорожнього будівництва згідно діючого законодавства та чин-
ної нормативної бази. Вміння отримання потрібної інформації з інженерних 
вишукувань, збору вихідної інформації та її опрацювання, для відповідного 
проектування плану, поздовжнього та поперечного профілів, ландшафтного 
проектування. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: основні стадії, види та зміст проектної документації, етапи вишу-

кувань та збору інформації, державну класифікацію автомобільних доріг 
(а/д), нормативні вимоги до категорій, плану, поздовжнього та поперечного 
профілів, та методику проектування основних конструктивних елементів а/д; 
способи використання типових проектних рішень. 

вміти: користуватися нормативною, типовою та серійною літературою, 
визначати методику розрахунків, розраховувати основні конструктивні еле-
менти а/д, проектувати план, поздовжні та поперечні профілі згідно діючої 
нормативної бази. 

3. Програма навчальної дисципліни  
МОДУЛЬ 1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
(проектування автомобільних доріг) 

Тема 1. Основні положення, класифікація та державне регулювання до-
рожньої галузі. Нормативна база. 

Закон України про автомобільні дороги. Діюча нормативна база. Класифі-
кація автомобільних доріг загального користування (технічна та за значен-
ням) та вулиць та доріг населених пунктів. 

Тема 2. Стадії та принципи проектування автомобільних доріг різних 
категорій згідно нормативних документів проектування, збір інженерних 
вишукувань. 

Стадії проектування (ескізний проект, проект, робочий проект, робоча до-
кументація), визначення класу наслідків та категорії складності, розрахунки 
фінансової складової витрат та небезпеки для персоналу, який перебуває на 
обекті, методи проектування. 

Тема 3. Оцінка району прокладання автомобільної дороги. 
Оцінка топографії місцевості: змінність рельєфу, хвилястість, зміна ситу-

ації по флорі та інфраструктурі. Методи фіксації існуючого стану, системати-
зації та оцінки одержаних даних за топографією місцевості. Оцінка ґрунтових 
умов в зоні майбутнього розташування автомобільної дороги. Види ґрунтів та 
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основні властивості з точки зору використання в будівництві. Оцінка гідроло-
гічних умов в районі проектування. Вплив кліматичних факторів на будівницт-
во та експлуатацію майбутньої дороги. Врахування підпорядкованості земель з 
точки зору власності та цінності для сільськогосподарського використання. 

Тема 4. Визначення технічних параметрів автомобільних доріг 
Основні елементи автомобільних доріг, їх призначення та місце розташу-

вання. Розташування автомобілів у поперечному профілі доріг. Визначення 
ширини смуги руху, проїзної частини та ширини земляного полотна. Визначен-
ня радіусів горизонтальних кривих. Визначення відстані видимості зустрічного 
автомобіля та поверхні дороги. Визначення бокової відстані видимості. Визна-
чення радіусів вертикальних увігнутих та опуклих кривих. Визначення макси-
мального поздовжнього похилу. 

Тема 5. Принципи проектування траси автомобільної дороги в просторі 
Визначення зони варіювання траси автомобільної дороги в конкретних то-

пографічних умовах. Поняття контрольних точок: жорсткі контрольні точки та 
напівжорсткі. Необхідність та принципи ув’язки траси автомобільної дороги в 
плані та повздовжньому профілі, виходячи з технічної категорії дороги та пара-
метрів місцевості. Поняття та суть траси жорсткої, напівжорсткої, м’якої, з пе-
рехідними кривими, повністю клотоїдної та сплайнової. 

Тема 6. Проектування автомобільної дороги в плані 
Вимоги до плану траси автомобільної дороги у відповідності до технічної 

категорії та розрахункової швидкості руху. Призначення радіусів горизонталь-
них кривих. Визначення елементів горизонтальних кривих (положення початку 
кривої, кінця кривої, вершини кута повороту, довжин прямих ділянок, румбів 
та азимутів прямих, тангенсів, домірів), складання відомості кутів повороту, 
кривих та прямих. Використання розрахункових форм або спеціальних таблиць 
для проектування автомобільних доріг в плані. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 

(побудова профілів) 
Тема 7. Проектування автомобільної дороги в поздовжньому профілі 
Вимоги до проектування поздовжнього профілю. Принципи проектування 

по січній та по обгортаючій. Проектування поздовжнього профілю за принци-
пом мінімізації земляних робіт за схемою “насип-виїмка-баланс земляних мас”. 
Контрольні точки для поздовжнього профілю: правила підходу до перетинань в 
одному рівні, в двох рівнях, до штучних споруд (мости, шляхопроводи), до 
залізничних переїздів, при перетинанні з інженерними комунікаціями тощо. 
Використання розрахункових таблиць при проектуванні червоної лінії. Побу-
дова ґрунтового профілю, профілю поверхні землі, проектної лінії дороги. 
Правила зображення профілів. 
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Тема 8. Проектування типових поперечних профілів автомобільних 
доріг 

Фактори, що формують поняття типового поперечного профілю. Геомет-
ричні розміри поперечних профілів різних категорій доріг в умовах горизонта-
льного рельєфу та стійких ґрунтів. Геометричні розміри поперечних профілів 
різних категорій доріг в умовах нестійких ґрунтів, перезволожених ґрунтів. 
Вплив транспортних потоків на проектування поперечних профілів. 

Тема 9. Проектування поперечних профілів в умовах пересічного ре-
льєфу 

Характеристики рельєфу по хвилястості, по цінності землі, по наявній ро-
слинності. Розташування поперечних профілів на схилі за умов стійкості проти 
зсуву. Розрахунок стійкості земполотна на косогорі. Розрахунок земляного по-
лотна проти розповзання. 

Тема 10. Проектування поперечних профілів на болотах 
Типи боліт по формуванню та несучою здатністю. Класифікація боліт. 

Джерела живлення боліт. Визначення несучої здатності боліт в залежності від 
їх типів. Принципи проектування земляного полотна на болоті. Захист земля-
ного полотна на болоті від перезволоження. Конструювання поперечного про-
філю на болотах. 

Тема 11. Поперечний профіль автомобільних доріг в гірській місце-
вості 

Критерій оцінки гірської місцевості. Раціональні зони розташування ав-
томобільної дороги в умовах гірського рельєфу. Конструювання поперечного 
профілю автомобільних доріг в гірських умовах. Схеми типових та індивідуа-
льних профілів автомобільних доріг з двома смугами руху. Поперечні профілі 
автомобільних доріг першої категорії, що мають дві і більше смуг руху в одно-
му напрямку. 

Тема 12. Поперечні профілі автомобільних доріг в сільських населених 
пунктах та в сільськогосподарських регіонах 

Особливості проектування автомобільних доріг в сільськогосподарських 
регіонах. Габарити сільськогосподарської техніки та транспорту, їх вплив на 
проектування поперечних профілів. Поперечні профілі автомобільних доріг на 
меліорованих землях, в зонах зрошення та осушення. Конструювання попереч-
них профілів при забезпеченні поверхневого водовідведення. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

(Міські вулиці та дороги. Перетинання в одному та двох рівнях) 
Тема 13. Основні положення та вимоги при проектуванні міських ву-

лиць та доріг 
Класифікація міських вулиць, доріг та майданів. Визначення технічних па-

раметрів для різних типів вулиць та доріг. Проектування ширини міських ву-
лиць. Визначення кількості смуг. Визначення розрахункової швидкості. Про-
пускна здатність вулиць. 
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Тема 14. Проектування поперечного профілю міських вулиць 
Призначення загальної схеми профілю. Визначення напрямків відведення 

дощової води. Розташування зливоприймальних колодязів та розрахунок зливо- 
приймальних колекторів. Розташування зеленої смуги пішохідних тротуарів та 
велодоріжок. Розрахунок ширини тротуарів та велодоріжок. 

Тема 15. Стоянки громадського транспорту та зупинки Вимоги до стоя-
нок громадського транспорту та зупинок. Визначення місць розташування. 
Розрахунок планувальної схеми стоянок та зупинок. Призначення конструкції 
дорожнього одягу в залежності від умов руху та складу транспортних потоків. 

Тема 16. Вертикальне планування вулиць та майданів Мета та задачі 
вертикального планування. Технологія проектування вертикального планування 
по методу контрольних точок. Технологія проектування вертикального плану-
вання по методу поперечних профілів. Технологія проектування вертикального 
планування по методу проектних горизонталей. Водовід- ведення на перетинан-
нях доріг та майданах. 
 

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 

ін
д 

ср л п ла
б 

ін
д 

ср 

Модуль I  
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Основні по-
ложення, класифікація та 
державне регулювання 
дорожньої галузі. Норма-
тивна база. 

 2 2   1  0,5 0,5   1 

Тема 2. Стадії та принци-
пи проектування автомо-
більних доріг різних кате-
горій згідно нормативних 
документів проектування, 
збір інженерних вишуку-
вань 

 1 1   1      1 

Тема 3. Оцінка району 
прокладання  автомобіль-
ної дороги. 

 1 1   2      4 

Тема 4. Визначення техні-
чних параметрів автомобі-
льних доріг. 
 

 1 1   2  0,5 0,5   4 
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Тема 5. Принципи проек-
тування траси автомобіль-
ної дороги в просторі. 

 3 3   2      10 

Тема 6. Проектування 
автомобільної дороги в 
плані. 

 2 2   10  0,5 1   10 

Змістовий модуль 2 
Тема 7. Проектування 
автомобільної дороги в 
поздовжньому профілі. 

 4 4   11  0,5 1   11 

Тема 8. Проектування 
типових поперечних про-
філів автомобільних доріг. 

 2 2   4   0,5   4 

Тема 9. Проектування 
поперечних профілів в 
умовах пересічного рель-
єфу. 

 1 1   3      4 

Тема 10. Проектування 
поперечних профіів на 
болотах. 

 1 1   3      4 

Тема 11. Поперечний про-
філь автомобільних доріг в 
гірській місцевості. 

 1 1   3      4 

Тема 12. Поперечні профі-
лі автомобільних доріг в 
сільських населених пунк-
тах та в сільськогосподар-
ських регіонах. 

 1 1   3      6 

Змістовий модуль 3 
Тема 13. Основні по-
ложення та вимоги при 
проектуванні міських 
вулиць та доріг. 

 2 2   5   0,5   15 

Тема 14. Проектування 
поперечного профілю 

 1 1   4      8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

міських вулиць. 

Тема 15. Стоянки гро-
мадського транспорту та 
зупинки. 

 1 1   4      8 

Тема 16. Вертикальне 
планування вулиць та 
майданів. 

 2 2   4      14 

Модуль 2 
ІНДЗ (КП) 36    36  1    36  

Разом годин 150 26 26 0 36 62 150 2 4 0 36 186 
            

 
5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Класифікація автомобільний доріг. 2 0,5 

2 Проектування плану автомобільних доріг 4 0,5 

3 
Розрахунок відомості кутів повороту, довжин прямих та 
кривих. 

4 0,5 

4 
Проектування поздовжнього профілю автомобільних 
доріг 

6 1 

5 
Проектування поперечного профілю автомобільних 
доріг 

2 0,5 

6 
Розрахунок основних параметрів плану автомобільної 
дороги 

4 0,5 

7 Формування листі проектів, згідно вимог до планів 4 0,5 

Всього годин 26 4 
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7. Самостійна робота студентів 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

26 годин (0,5*(26+26)) - підготовка до аудиторних занять; 
30 години (6*5,0 мод. ЕКТС) - підготовка до модульних контрольних заходів;    
5 години - індивідуальне навчально-дослідне завдання (РГР); 
30 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять. 
 

7.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 
Тема 1. Основні положення, класифікація та державне 
регулювання дорожньої галузі. Нормативна база. 

1 1 

2 

Тема 2. Стадії та принципи проектування автомобільних 
доріг різних категорій згідно нормативних документів 
проектування, збір інженерних вишукувань. 

1 1 

3 
Тема 3. Оцінка району прокладання автомобільної доро-
ги. 

2 4 

4 
Тема 4. Визначення технічних параметрів автомобіль-
них доріг. 

2 4 

5 
Тема 5. Принципи проектування траси автомобільної 
дороги в просторі. 

2 10 

6 Тема 6. Проектування автомобільної дороги в плані. 10 10 

7 
Тема 7. Проектування автомобільної дороги в поздов-
жньому профілі. 

11 11 

8 
Тема 8. Проектування типових поперечних профілів 
автомобільних доріг. 

4 4 

9 
Тема 9. Проектування поперечних профілів в умовах 
пересічного рельєфу. 

3 4 

10 Тема 10. Проектування поперечних профілів на болотах. 3 4 

11 
Тема 11. Поперечний профіль автомобільних доріг в 
гірській місцевості. 

3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

12 

Тема 12. Поперечні профілі автомобільних доріг в 
сільських населених пунктах та в сільськогосподарських 
регіонах. 

3 6 

13 
Тема 13. Основні положення та вимоги при проекту-
ванні міських вулиць та доріг 

5 15 

14 
Тема 14. Проектування поперечного профілю міських 
вулиць 

4 8 

15 Тема 15. Стоянки громадського транспорту та зупинки 4 8 

16 Тема 16. Вертикальне планування вулиць та майданів 4 14 

Всього годин 62 108 

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

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено навчальним пла-

ном у вигляді курсового проекту (КП-1) з проектування плану та профілю авто-
мобільної дороги. Курсовий проект складається з пояснювальної записки та 
графічної частини оформляється в рукописному або друкованому варіанті на 
стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, ниж-
нє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. 

Захист Курсового проекту відбувається у терміни, спільно обумовлені сту-
дентом і викладачем. 

Пояснювальна записка виконується на форматі А-4 обсягом 20-30 сторінок і 
містить такі розділи: 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

ТІ Кліматичні та грунтово-геологічні умови. 1 1 

Т2 Визначення технічних параметрів. 1 1 

ТЗ Проектування плану траси. 1 1 

Т4 Проектування поздовжнього профілю. 1 1 

Т5 Проектування поперечних профілів. 1 1 

Т6 Визначення об’ємів земляних робіт. 1 1 
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Графічна частина: 
 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

ТІ План траси-лист ватман А1 10 10 

Т2 Поздовжній профіль - міліметровка (згідно довжини 
траси) 

10 10 

ТЗ Поперечні профілі - міліметровка (згідно запроектованого 
профілю) 

10 10 

 
9. Методи навчання 

Лекційний курс та практичні заняття супроводжуються ілюстративним матері-
алом у вигляді: 
• огляду та збору вихідних даних на проектування; 
• розробки розділів курсового проекту; 
• ознайомлення з реальними проектами проектування (нове буді-

вництво, реконструкція та капітальний ремонт) автомобільних 
доріг; 

• слайдів, плакатів, моделей, макетів, діючих моделей, прозірок, 
відеофільмів. 

10. Методи контролю 
Поточний контроль знань буде проводитись тестуванням і оцінюванням 

виконаних курсового проекту та самостійних робіт. Підсумковим контролем 
буде курсовий проект та екзамен. 

Для вивчення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу викорис-
товуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування (опитування) після вивчення кожної те-
ми;  

- оцінка за курсовий проект; 
- екзамен. 
Для діагностики знань використовується ЕКТС зі 100-бальною шкалою 

оцінювання. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
стаціонарна форма навчання 

Модуль 1 
Підсум 
ковий 
модуль 

Σ 
ба-
лів 

  
 
 Змістовий модуль І Змістовий модуль II Змістовий модуль III 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т 7  Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16    

4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 3 3 3 3 40 100 mах 
балів 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 60 min 
балів 

 
заочна форма навчання 

Модуль 1 
Підсум 
ковий 
модуль 

Σ 
ба-
лів 

  
 
 Змістовий модуль І Змістовий модуль II Змістовий модуль III 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т 7  Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16    

4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 3 3 3 3 40 100 mах 
балів 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 60 min 
балів 

 

ТІ, Т2, ..., Т4 - теми змістовних модулів. 
 
Курсовий проект - 10 семестр 
 

Пояснювальна 
записка 

Ілюстрована 
частина 

Захист роботи Сума 

До 10 До 50 40 100 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів Оцінка за національною шкалою (екзамен) 
90-100 відмінно 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 
35-59 не задовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
не задовільно з обов’язковим повторним вивченням дис-
ципліни 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

11. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Проектування автомо-

більних доріг ” включає: 
-  інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисцип-

ліни (ІКНМЗД); 
-  опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
-  опорний конспект лекцій на електронному носії; 
-  комплект прозірок (ксерокопій); 
-  відеофільми та відео фрагменти; 
-  друкований роздатковий матеріал. 
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12. Рекомендована література 
12.1. Базова 

1. Білятинський O.A., Заворицький В.Й., Старовойда В.П., Хомяк Я.В. 
Проектування автомобільних доріг.Частина 1. - К. Вища школа, 1997. -518 с. 

2.  Митин H.A. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных доро-
гах, - М.: Недра, 1971.-320 с. 

3.  Проектирование и разбивка вертикальних кривых на автомобильных 
дорогах / Н.М.Антонов, И.А.Боровков и др. - М.: Транспорт, 1968. - 240с. 

4.  Митин H.A. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна авто-
мобильных дорог. - М.: Транспорт, 1967. - 542 с. 

5.  Ксенодохов В.И. Таблицы для проектирования и разбивки клотоид-
ной трассы автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1969. - 296 с. 

6.  Хом'як Я.В. Проектування дорожніх покриттів. - K.; Вища шк., 1960. 
- 107 с. 

7.  Условные знаки топографических планов масштабов 1:1000; 1:2000; 
1:10000; 1:500. - М: Геодезиздат, 1972. -144 с. 

8.  Андреев Ю.В. Справочник инженера-дорожника. - М.: Транспорт, 
1977. - 599 с. 

9.  Бортницкий И.И., Задорожный В.И. Тягово-скоростные качества ав-
томобилей. - К. Вища шк., 1976. -176 с. 

10.  ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. 
Частина II. Будівництво. 

11.  Білятинський O.A. Російсько-український словник автодорожника. 
K.: „Вища школа”, 1999 - 235с. 

12.  ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги.- K.: Держбуд України, 
2000.- 117с. 

13.  Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. Проектирование автомобильных 
дорог.И.: "Транспорт", 1986 - 214 с. 

14.  Орнатский Н.П. Автомобильные дороги и охрана природы. М.: 
Транспорт, 1982 - 176 с. 
 

12.2 Допоміжна: 
 

1.  ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобіль-
них груп населення 

2.  СНиП 2.05.07-91 * Промышленный транспорт (Промисловий транс-
порт) 

3.  ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до 
автомобільних доріг. Проектування 

4.  ДБН Б.2.2-5.-2011 «БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ»; 
5.  ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пункті»; 
6.  ДБН В.2.3-4:2015 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»; 
7.  ДБН В. 1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 
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будівництва»; 
1.  ДБН В. 1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 

будівництва»; 
2.  ВБН В.2.3-218-186-2004 «Споруди транспорту. Дорожній одяг не-

жорсткого типу»; 
3.  ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів »; 
4.  ДСТУ - НБ В. 1.2-16-2013 «Визначення класу наслідків ( відповіда-

льності ) та категорії складності об’єктів будівництва»; 
5.  ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будів-

ництво»; 
6.  ДБН 1.2-2-2006 «Навантаження і впливи»; 
7.  ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; 
8. ВБН В.2.3-218-186-2004 «Споруди транспорту. Дорожній одяг нежо-

рсткого типу»; 
9.  ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів»; 
10.  ДСТУ - НБ В.1.2-16-2013 « Визначення класу наслідків (відповідаль-

ності ) та категорії складності об’єктів будівництва»; 
11.  ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будів-

ництво »; 
12.  ДБН 1.2-2-2006 «Навантаження і впливи»; 
13.  ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; 
14.  ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівниц-

тві»; 
15.  ДНАОП 5.1.1-4-1.01- 96 «Правила охорони праці при будівництві, 

ремонті та утриманні автомобільних доріг»; 
16.  ДСТУ 2587-2010 «Розмітка дорожня. Методи контролю. Правила за-

стосування»; 
17.  ДСТУ 2735 - 94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Прави-

ла використання. Вимоги безпеки руху»; 
18.  ДСТУ 3587 - 97 «Безпека руху. Автомобільні дороги, вулиці та заліз-

ничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; 
19.  ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний»; 
20.  ДСТУ 4044-2001 «Бітуми нафтові, дорожні, в’язкі. Технічні умови»; 
21.  ДСТУ Б.В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові»; 
22.  ДСТУ 4100:2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила 

застосування»; 
23.  ДСТУ Б.В.2.7- 29-95 «Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови»; 
24.  ДСТУ Б.В.2.7- 30-95 «Будівельні матеріали. Матеріали нерудні, для 

щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні 
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умови»; 
25.  ДСТУ Б.В.2.7- 32-95 «Будівельні матеріали. Пісок щільний природ-

ній для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умо-
ви»; 

26.  ДСТУ Б.В.2.7- 75-98 «Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щіль-
ний, природній щільний природній для будівельних матеріалів, виробів, 
конструкцій і робіт. Технічні умови»; 

27.  П-Г. 1-218-113-97 «Технічні правила ремонту та утримання автомо-
більних доріг загального користування України»; 

28. СОУ 45.2 - 00018112-006:2006 «Порядок огородження та організація 
дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконс-
трукції, ремонту та утримання автомобільних доріг»; 

29.  КАБІ - Україна - «Продукція для дощової каналізації». 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http.//www.rada.kiev.ua/ 
2. ИСС „Зодчий” / [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http.//www.dbn.com.ua/ 
3. ИСС „Liga70”. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http.//www.liga.net/ 
4. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http.//www.nbuv.gov.ua/ 
5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Елект-

ронний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.cbs.rv.ua/ 
6.  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). 

7. Сайт співдружності користувачів Autodesk / [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: .http: // www. autodesk. com 

8. Офіційний сайт компанії Кредо-Диалог / [Електронний ресурс]. - Ре-
жим доступу: http: // www.credo-dialogue.com 

9. Сайт для інженерів-проектувальників, конструкторів, архітекторів, 
користувачів САПР / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:, http: // dwg.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


