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Вступ 

 
 Програма навчальної дисципліни «Сучасні технології 
виконання земляних робіт при будівництві автомобільних доріг» 
розроблена відповідно до ОНП за спеціальністю 192 – 

«Будівництво та цивільна інженерія» для здобувачів вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня підготовки і охоплює всі 
змістові модулі з кількістю академічних годин, передбачених 
навчальним планом. Дисципліна вибіркова. 
 За своїм складом і організацією земляні роботи на 
автомобільних дорогах суттєво відрізняються від земляних робіт, 
що виконують при зведені будівель і споруд. 
 Особливістю організації дорожньо-будівельних робіт є 
виконання їх на порівняно протяжних (до сотні кілометрів) і 
вузьких (до 30м) площах. Це дозволяє зосередити землерийні і 
транспортні машини на значній території та організувати роботи 
потоковим методом. Суть якого полягає в тому, що всі будівельні 
роботи виконуються одна за іншою послідовно за умови, що 
наступна робота розпочинається лише після того, як буде 
виконана попередня на всій захватці. 
 Виконання кожної робочої операції доручається 
механізованій ланці, які послідовно переміщуються по 
захваткам, створюючи будівельну продукцію. Тривалість 
виконання робіт на ланці називається швидкістю потоку. Якщо 
продуктивність ланки під час робочої операції більша, ніж 
швидкість потоку, то ланка буде завантажена. В іншому випадку 
буде гальмуватися робота інших ланок, які зайняті виконанням 
всіх наступних операцій.  
 Навчальна дисципліна «Сучасні технології виконання 
земляних робіт при будівництві автомобільних доріг» є логічним 
продовженням фахових дисциплін для освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістра і має на меті допомогти здобувачам третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти поглиблено оволодіти 
сучасними технологіями виконання земляних робіт при 
будівництві автомобільних доріг.  

 Предметом вивчення дисципліни є сучасні методи 
виконання земляних робіт при будівництві автомобільних доріг, 
технологічні схеми при розробки виїмок і зведення земляного 
полотна, розробка проектів виконання будівельних робіт.  

 



Анотація 

 Робоча програма передбачає чотири теми вивчення 
теоретичного матеріалу із сучасних технологій виконання 
земляних робіт при будівництві автомобільних доріг. 
 В першій темі розглядаються загальна характеристика і 
склад земляних робіт при будівництві автомобільних доріг. 
 Розробки виїмок при будівництві автомобільних доріг із 
застосуванням сучасних методів і механізмів присвячена друга 
тема. Розглядаються питання складу робіт на ділянках виїмок та 
послідовність їх виконання. Також розглядається питання з 
дослідження характеристик грунтів, що розробляються. 
 У третій теми розглядаються питання зведення насипів із 
застосуванням різноманітних сучасних технологій і механізмів. 
Розглядаються питання складу робіт на ділянках насипів та 
послідовність їх виконання. 
 Видам і складу планувальних робіт та послідовність їх 
виконання присвячена четверта тема. Розглядається питання 
організації планувальних робіт. 
 Набуття практичних вмінь з технології та організації 
земляних робіт на автомобільних дорогах передбачено на 
практичних заняттях.  
 Ключові слова: виїмка, насип, механізми, планувальні 
роботи. 

Annotation 

 
The curriculum provides with four topics for the study of 

theoretical material on modern land works’ technologies in road 

construction. 

There is the general characteristics and composition of land 

works in the construction of highways in the first topic. 

The development of digging in the construction of highways 

with the use of up-to-date methods and mechanisms is devoted to the 

second topic. The issues of works’ composition on sections of recesses 

and the sequence of their execution are considered. The study of the 

soils characteristics under development is also reviewed. 

The third topic deals with the construction of embankments 

using various cutting edge technologies and mechanisms. The issues 

of works’ composition on the sites of embankments and the sequence 

of their execution are considered. 



The fourth topic is devoted to the type and composition of 

planning works and the sequence of their execution. The organization 

of planning works is reviewed. 

The acquisition of practical skills in the technology and 

organization of land works on the highways is foreseen in practical 

classes. 

 Keywords: digging, embankment, mechanism, planning 

works. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна фор-

ма навчання 

заочна фор- 

ма навчання 

Кількість 
кредитів - 3 

Галузь знань 

19 «Архітектура та 
будівництво» 

Спеціальність 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Вибіркова 

Рік підготовки 

2 - й 2 - й 

Модулів - 2 Семестр 

Змістових 
модулів - 2 

3 - й 3 - й 

Загальна 
кількість 

годин - 90 

Лекції 
14 2 

 Практичні 
Тижневих 
годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 
роботи – 6 

16 6 

Самостійна робота 

 

Рівень вищої освіти 

третій  (освітньо- 

науковий)) 

60 82 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

  

Вид контролю 

залік залік 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної 
і  
                   індивідуальної роботи становить: 
                   для денної форми навчання – 50,0 % 

                   для заочної форми навчання – 8,8 %  

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета вивчення дисципліни: забезпечити здобувачам 
вищої освіти третього рівня опанувати сучасними технологіями 

виконання земляних робіт при будівництві автомобільних доріг. 
 Завдання вивчення дисципліни: оволодіти 
теоретичними основами сучасних технологій виконання 
земляних робіт при будівництві автомобільних доріг, набути 
практичних вмінь з технології та організації виконання 
дорожньо-будівельних робіт з розробки виїмок та зведення 
насипів. 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант 
повинен: 
 знати: сучасні технології з розробки виїмок та зведення 
насипів при будівництві автомобільних доріг із застосуванням 
сучасних транспортних засобів; властивості грунтів, що 
розробляються; види і склад планувальних робіт та послідовність 
їх виконання; організацію земляних робіт при будівництві 
автомобільних доріг.  

 вміти: виконувати проекти з проведення дорожньо-

будівельних робіт; розробляти технологічні схеми при 
влаштуванні виїмок і зведення земляного полотна із застосування 
сучасних транспортних засобів.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1  
 Загальна характеристика і склад земляних робіт при 
будівництві автомобільних доріг та сучасні технології 
розробки виїмок. 

 

Тема 1. Загальна характеристика і склад земляних робіт при 
будівництві автомобільних доріг. 
 Загальна характеристика і склад земляних робіт при 
будівництві автомобільних доріг. Сучасні технології виконання 
земляних робіт при будівництві автомобільних доріг. Вибір 
ефективних способів виконання земляних робіт. 

 



Тема 2. Сучасні технології з розробки виїмок при будівництві 
автомобільних доріг 
         Склад робіт на ділянках виїмок та послідовність їх 
розробки. Розробка виїмок екскаваторами та скреперами. 

Розробка виїмок бульдозером та іншими сучасними 
транспортними засобами. 
 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2  
Сучасні технології зведення насипів земляного полотна 

та планувальні роботи 

 

Тема 3. Сучасні технології зведення насипів земляного 
полотна 

 Склад робіт на ділянках насипів та послідовність їх 
виконання. Послідовність відсипки насипів. Відсипка насипів 
скреперами та іншими сучасними транспортними засобами 

 

Тема 4. Планувальні роботи при зведені насипів сучасними 
транспортними засобами  

 Види і склад планувальних робіт. Виконання 
планувальних робіт сучасними транспортними засобами. 
Організація планувальних робіт з урахуванням сучасних 
технологій і транспортних засобів. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви 

змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
- 

го 

у тому числі усьо
-го 

у тому числі 
л п ін

д 

с.р
. 

л п інд
. 

с.р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 
Загальна 
характеристи-

ка і склад 
земляних 
робіт при 
будівництві 

6 2 4  14 26 1   20 



автомобільних 
доріг. 
Тема 2. 
Сучасні 
технології з 
розробки 
виїмок при 
будівництві 
автомобільних 
доріг 

8 4 4  16 32 1 2  20 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 3 
Сучасні 
технології 
зведення 
насипів 
земляного 
полотна 

8 4 4  14 26  2  20 

Тема 4. 

Планувальні 
роботи при 
зведені 
насипів 
сучасними 
транспортним
и засобами 

8 4 4  16 32  2  22 

Всього годин 90 14 16  60 90 2 6  82 

 

5. Теми практичних занять 

Теми 

з/п 
 

Назва тем занять 

Кількість годин 

Форми навчання 

денна  заочна 

1 Дорожньо-кліматичний графік для 
виконання земляних робіт 

4 2 

2 Аналіз будівельних властивостей ґрунтів та 
умов їх використання 

4 - 

3 Визначення робочих об'ємів земляних робіт 4 2 

4 Проектування відведення землі для 
будівництва автомобільної дороги 

4 2 

 Всього 16 6 

 

6. Завдання для самостійної роботи 



 Для аспірантів денної форми навчання години для самостійної 
роботи визначені із розрахунку витрат часу на опанування лекційного 
матеріалу та підготовки до практичних занять (0,5 години на 1 годину 
аудиторного заняття) та підготовки до контрольних заходів (всього 44 
години). 
 Для студентів заочної та дистанційної форм навчання 
самостійна робота включає теоретичне вивчення програмного 
матеріалу, підготовку до практичних занять та підготовку до складання 
заліку (всього 82 години) 
 

7. Методи навчання 

 Основний теоретичний матеріал дисципліни викладається на 
лекціях з наведенням прикладів сучасних технологій будівництва 
автомобільних доріг. В якості наочності використовуються 
мультимедійні засоби навчання, а також плакати і слайди. 
 На практичних заняттях вирішуються конкретні питання із 
складання дорожньо-кліматичного графіка для виконання земляних 
робіт, проектування відведення землі для будівництва автомобільної 
дороги, визначення робочих об'ємів земляних робіт. 

 Зміст самостійного навчання полягає в підготовці до кожної 
лекції і практичного заняття та до контрольних заходів. 
 

8. Методи контролю 

 Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 
- проведення модульних контрольних робіт після вивчення кожного 
змістового модуля за білетами або тестами; 
- усне опитування під час проведення практичних занять; 
- захист індивідуального завдання або контрольної роботи (для 
студентів заочної форми навчання). 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

ЗМ-1 ЗМ-2 Всього 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 
100 

25 25 25 25 

ЗМ-1, ЗМ-2 – змістові модулі 
                                      Т-1 – Т-4 – теми змістових модулів 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної 
дисципліни “Основи технології будівництва автомобільних доріг” 

(земляне полотно) за освітньо-професійною програмою “Автомобільні 
дороги та аеродроми” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна 



інженерія” / М.Т. Кузло, Л.М. Піліпака, С.Л. Кусковець – Рівне: 2019 – 

33с. 
 

11. Рекомендована література 

11.1 Основна 

1. Савенко В.Я., Славінська О.С. Технологія будівництва 
автомобільних доріг в прикладах (для курсового та дипломного 
проектування) Навчально-наочний посібник.-К.,2003-399С. 

2. Бойчук В.С. Довідник дорожника. К,:Урожай. 2002. – 558с. 
11.2 Додаткова 

1. ДБН В.2.3 - 4: 2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. 
Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. 

2. ДБН А.3.1-5-2009. Управління, організація і технологія. 
Організація будівельного виробництва. 

3. ДБН А.2.2-3-2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, 
погодження та затвердження проектної документації для будівництва. 

4. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та 
утримання автомобільних доріг. 
5. . ТТК (типові технологічні карти) Автомобільні дороги. 

6.  Державні будівельні норми. Ресурсні елементні кошторисні 
норми на будівельні роботи. Збірник1. Земляні роботи. ДБН Д.2.2-1-99. 

– Київ. Держбуд України, 2000. – 187с. 
7. 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. 
         8. Державні будівельні норми. Ресурсні елементні кошторисні 
норми на будівельні роботи. Збірник 30.Мости і труби. ДБН Д.2.2-30-

99. - Київ. Держбуд України, 2000. – 80с. 
         9. Строительная климатология. Справочное пособие к СНиП 
2.01.01-82. – М.: НИИСФ Госстроя СССР, 1989. – 64с. 
         10. Строительные нормы и правила. Строительная климатология  
и геофизика. СНиП 2.01.01-82/ Госстрой  СССР. – М.: Стройиздат, 1984. 
– 136с.    
 

12. 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: 
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