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Вступ 

 
 Програма навчальної дисципліни «Реконструкція та 
капітальний ремонт 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. 
 Реконструкція – корінна перебудова, вдосконалення та 
переобладнання дороги. При реконструкції дорогу переводять до 
вищої категорії. Реконструкція займає проміжне положення між 
новим будівництвом та капітальним ремонтом. Реконструкція 
дороги вимагає комплексне покращення всіх її елементів, але 
недоцільно перебудовувати під час реконструкції всі елементи 
відповідно до вимог технічних умов для проектування нових 
доріг. Перебудовують здебільшого лише ділянки з високою 
аварійністю або ділянки з недостатньою пропускною здатністю. 
Проект реконструкції повинен передбачати забезпечення 
безперебійного руху транспорту протягом доби і на протязі 
всього року. 
 Капітальний ремонт дорожніх покриттів – це 
запланований заздалегідь обсяг робіт з комплексного 
відновлення чи підвищення транспортного-експлуатаційних 
характеристик автомобільних доріг. 
 Навчальна дисципліна «Реконструкція та капітальний 
ремонт 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 методами і 
технологіями реконструкції і капітального ремонту 
автомобільних доріг.  

 Предметом вивчення дисципліни Предметом вивчення 
дисципліни є реконструкція та капітальні ремонти на 
автомобільних дорогах. 

 

 

 

 



Анотація 

 При вивченні дисципліни “Реконструкція та капітальний 
ремонт автомобільних доріг” майбутні фахівці поглиблять свої 
знання з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на 
автомобільних дорогах, методами діагностики і оцінки стану 
доріг, методикою оцінки транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільних доріг. В дисципліні також розглядаються сучасні 
технології капітального ремонту автомобільних доріг, сучасні 
дорожньо-будівельні матеріали, планування дорожньо-

ремонтних робіт на основі результатів діагностики і оцінки стану 
автомобільних доріг. 
 Набуття практичних вмінь з реконструкції та 
капітального ремонту на автомобільних дорогах передбачено на 
практичних заняттях.  

 Ключові слова: реконструкція, капітальний ремонт, 
діагностика, покриття, дорожній одяг 

Annotation 

 
During the process of studying the discipline "Reconstruction and 

major repairs of roads" future specialists will deepen their knowledge of 

carrying out repair and restoration works on highways, methods of 

diagnostics and assessment of road conditions, evaluation methods of 

transport and operational status of highways. The discipline also examines 

the modern technologies of highways’ repairs, modern road-building 

materials, planning of road-repair works based on the results of diagnostics 

and assessment of the highways’ state. 
The acquisition of practical skills in reconstruction and repairs on 

highways has been foreseen in practical classes. 

 Keywords: reconstruction, major repairs, diagnostics, 

covering, road base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 „Реконструкція та 
капітальний ремонт автомобільних доріг” – поглиблення 

майбутніми здобувачами загальних знань про всі види технології 
ремонтно-відновлювальних робіт на автомобільних дорогах. 
 Завдання вивчення дисципліни: поглибити теоретичні 
знання з реконструкції та капітального ремонту автомобільних 
доріг, набути практичних вмінь з технології ремонтно-

відновлювальних робіт на автомобільних дорогах. 
 В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен  
знати: види діагностики і оцінки стану доріг; методику оцінки 
транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; 



основні технології ремонтно-відновлювальних робіт, види і 
методи ремонтних робіт земляного полотна, дорожнього одягу, 
різних типів покриттів. 
вміти: самостійно працювати із технічною, нормативною та 
довідковою літературою; використовувати знання по технології 
ремонтно-відновлювальних робіт при вирішенні практичних 
задач; планувати види і об’єми робіт на основі аналізу 
фактичного стану доріг; застосовувати знання при розрахунках за 
граничними станами дорожнього одягу, земляного полотна; 
здійснювати оцінку ефективності ремонтних робіт на 
автомобільних дорогах. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Тема 1. Діагностика стану автомобільних доріг.  
Організація і технологія робіт із діагностики автомобільних 

доріг. Види діагностики і оцінки стану доріг. Визначення 
фактичної категорії існуючої дороги. Вимірювання та оцінка 
поздовжньої рівності та зчіпних якостей дорожнього покриття. 
Вимірювання та оцінка колійності дорожнього покриття. Оцінка 
міцності дорожнього одягу. 

Тема 2. Методика оцінка транспортно-експлуатаційного 
стану автомобільних доріг.  

Оцінка транспортно-експлуатаційного стану автомобільної 
дороги. Порядок і методика оцінки впливу елементів параметрів 
і характеристик дороги на комплексний показник її транспортно 
експлуатаційного стану. 

Тема 3. Планування  дорожньо-ремонтних робіт на основі 
результатів діагностики і оцінки стану автомобільної дороги. 

Планування видів і об`ємів робіт на основі аналізу 
фактичного стану доріг. Планування робіт за критерієм 
забезпеченості розрахункової швидкості. Загальні принципи 
формування програм ремонту та реконструкції автомобільних 
доріг за результатами діагностики і оцінки їхнього стану. 

 

 

Тема 4. Сучасні дорожньо-будівельні матеріали. 
«Кейп Сил» з гумобітомною мембраною. «Кейп Сил» з 
мікросюрфейсінгом. Покриття «Скраб Сил» 



 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Ремонт дорожніх  одягів 

Закладання вибоїн в асфальтобетонному покритті із 
застосуванням гарячої або холодної асфальтобетонної суміші, 
щебеневих(гравійних) матеріалів, литого асфальту, ПАР. 
Закладання вибоїн у цементно-бетонному покритті. 
Переулаштування покриття із булижного каменю. Ліквідація 
напливів, хвиль, зсувів, тріщин. 

Тема 6. Поверхневі обробки дорожніх покриттів  
Поверхневі обробки дорожніх покриттів на бітумному 

в`яжучому. Поверхневі обробки дорожніх покриттів із 
застосуванням емульсій. Поверхневі обробки дорожніх покриттів 
із застосуванням бітумної мастики. Влаштування шарів зносу, 
захисних шарів, шарів підсилення.  

Тема 7. Регенерація дорожніх покриттів 
Технологія холодного ресайклінгу дорожнього одягу. 

Технологія гарячого ресайклінгу дорожнього одягу. 
Термопрофілювання. 

Тема 8. Підсилення дорожніх покриттів.  
Укладання шарів підсилення поверх існуючих. Технологія 

заміни шарів покриття. Заміна всього дорожнього одягу.  
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. 
Діагностика 
стану автомо-

більних доріг.  

12 2 2  8 26 1 2  10 

Тема 2. 
Методика 
оцінка 
транспортно-

експлуатацій-

12 2 2  8 32 1 2  10 



ного стану 
автомобільних 
доріг 

Тема 3. 
Планування  
дорожньо-

ремонтних 
робіт на 
основі 
результатів 
діагностики і 
оцінки стану 
автомобільної 
дороги 

12 2 2  8  - -  10 

Тема 4. 
Сучасні 
дорожньо-

будівельні 
матеріали 

12 - 2  8  - -  10 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. 
Ремонт 
дорожніх  
одягів 

12 2 2  8 26 - 2  10 

Тема 6. 
Поверхневі 
обробки 
дорожніх 
покриттів  

10 2 2  8 32 - -  10 

Тема 7. 
Регенерація 
дорожніх 
покриттів 

10 2 2  6  - -  10 

Тема 8. 
Підсилення 
дорожніх 
покриттів  

10 2 2  6  - -  12 

Всього годин 90 14 16  60 90 2 6  82 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми Кількість годин  



п/п Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Діагностика стану автомобільних доріг 2 2 

2 Методика оцінка транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільних доріг 

2 2 

3 Планування  дорожньо-ремонтних робіт на основі 
результатів діагностики і оцінки стану автомобільної 
дороги 

2 - 

4 Ремонт дорожніх  одягів 2 - 

5 Поверхневі обробки дорожніх покриттів 2 - 

6  Регенерація дорожніх покриттів 2 - 

7 Підсилення дорожніх покриттів  - 

8 Сучасні технології ремонту автомобільних доріг 2 2 

Всього годин 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 реконструкції та 
капітального ремонту автомобільних доріг. В якості наочності 
використовуються мультимедійні засоби навчання, а також плакати і 
слайди. 
 На практичних заняттях вирішуються конкретні питання 

проведення діагностики стану автомобільних доріг, планування  
дорожньо-ремонтних робіт на основі результатів діагностики і оцінки 
стану автомобільної дороги, ремонту дорожніх  одягів. 

 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 Т-5 Т-6 Т-7 Т-8 
100 

12 12 12 14 12 12 12 14 

ЗМ-1, ЗМ-2 – змістові модулі 
                                      Т-1 – Т-8 – теми змістових модулів 
 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

 1. Методичні вказівки 053-79 до виконання курсового проекту 
з дисципліни «Технологія ремонтно-відновлювальних робіт» Рівне, 
2013, 27с. Режим доступу: http//ep3/nuwm/edu/ua/id/eprit/329. 

 

11. Рекомендована література 

11.1. Базова 

1. Білятинський О.А. Проектування капітального ремонту і 
реконструкції доріг – К.: Вища школа, 2013, -136С. 

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

3. Справочная энциклопедия дорожника. Министерство 
Транспорта РФ., Федеральное дорожное агенство Росавтодор. Том 1. 
Строительство и реконструкция автомобилных дорог / Под ред. 
А.П.Васильева. – М.,2005. – 646 с. 

4. Бойчук В.С. Довідник дорожника. К,:Урожай. 2002. – 558с. 
11.2 Допоміжна 

1. ТТК (типові технологічні карти) Автомобільні дороги. 
2. ДБН В.2.3 - 4: 2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. 

Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. К.: Мінрегіон 
України. 2015. – 104с. 

 

3.  Державні будівельні норми. Ресурсні елементні кошторисні 
норми на будівельні роботи. Збірник1. Земляні роботи. ДБН Д.2.2-27-

99. – Київ. Держбуд України, 2000. – 81с. 
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. Держбуд України, 2000. – 80с. 
 

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: 
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) / 
[Електронний 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).  

 

 

Розробник:      Кузло М.Т. 
 


