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ВСТУП 
Програма обов’язкової (вибіркової) навчальної дисципліни “Технологія 

ремонтно-відновлювальних робіт” складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра спеціальності “Автомобільні до-
роги і аеродроми”. 

Предметом вивчення дисципліни є поточні та капітальні ремонти на авто-
мобільних дорогах та сучасні технології ремонту автомобільних доріг. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає наявність си-
стематичних та грунтовних знань із суміжних дисциплін – “Матеріали для 
дорожнього одягу”, “Проектування автомобільних доріг”, “Штучні споруди 
на автомобільних дорогах”, “Комп’ютерні технології в будівництві та екс-
плуатації автомобільних доріг, основи автоматизації виробничих процесів в 
будівництві”, “Технологія будівництва автомобільних доріг”. 

Анотація 
При вивченні дисципліни “Технологія ремонтно-відновлювальних ро-

біт” майбутні фахівці спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми” озна-
йомляться з основними видами проведення ремонтно-відновлювальних робіт 
на автомобільних дорогах, методами діагностики і оцінки стану доріг, мето-
дикою оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг. В 
дисципліні також розглядаються сучасні технології ремонту автомобільних 
доріг, сучасні дорожньо-будівельні матеріали, планування дорожньо-
ремонтних робіт на основі результатів діагностики і оцінки стану автомобі-
льних доріг. 

INTRODUCTION 
The program of obligatory (selective) discipline “Technology of maintenance-

recovering works” has been elaborated in accordance with educational-professional 
program of masters’ preparation of the specialty “Automobile roads and aero-
dromes”. 

The subject of the discipline is current and capital repairs on automobile roads 
and modern technologies of automobile roads maintenance. 

Cross-disciplinary connections: the process of disciplines’ studying includes 
the presence of systematic and basic knowledge of related disciplines – “Materials 
for road pavement”, “Projecting of automobile roads”, “Artificial structures on 
automobile roads”, “Computer technologies in construction and maintenance of 
automobile roads, the bases of industrial processes’ automation in construction”, 
“Technology of automobile roads construction”. 

Abstract 
During the process of studying of the discipline “Technology of maintenance-
recovering works” future specialists of specialization “Automobile roads and aero-
droms” get acquainted with main kinds of maintenance-recovering works on auto-
mobile roads, methods of diagnostics and estimation of the roads’ state, methodol-
ogy of transport-operational state of automobile roads. Modern technologies of 
automobile roads’ maintenance, up-to-date road-construction materials, planning 
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of road-maintenance on the basis of the diagnostic results and estimation of auto-
mobile roads are considered. 
Key words: automobile roads, maintenance, estimation. 
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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: 10 
 

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 

9-й 10-й 9-й 10-й 
Лекції 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
ІНДЗ – 2 

26 26год. 2 2 

Практичні, семінарські 
25 25 13 13 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

Загальна кількість го-
дин: 300 

74  76 106 106 

Індивідуальні завдання 

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

Рівень вищої освіти: 
магістерський  

12 КП(36год). 12 КП (36год) 

Вид контролю 
залік екза-

мен 
залік екза-

мен 
    

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

для денної форми навчання – 34% до 66%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання дисципліни 
Мета вивчення дисципліни „Технологія ремонтно-відновлювальних ро-

біт” – надбання майбутніми фахівцями спеціалізації “Автомобільні дороги і 
аеродроми” загальних знань про всі види технології ремонтно-
відновлювальних робіт, методи та технології, сучасні технолгії.  

Завданням вивчення дисципліни „Технологія ремонтно-відновлювальних 
робіт” є здобуття студентами навичок: роботи із технічною, нормативною та 
довідковою літературою; з технології ремонтно-відновлювальних робіт та 
технології реконструкції автомобільних доріг.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати: види діагностики і оцінки стану доріг; методику оцінки транспор-

тно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; основні технології ремонт-
но-відновлювальних робіт, види і методи ремонтних робіт земляного полот-
на, 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 поло-
тна; здійснювати оцінку ефективності ремонтних робіт автомобільних доріг. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1. (9-й семестр) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  

Тема 1. Класифікація ремонтних робіт автомобільних доріг. 
Основні поняття та визначення. Загальні положення про види ремонтних 

робіт на автомобільних дорогах. Роботи з капітального ремонту. Роботи з 
поточного ремонту. 

Тема 2. 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 до-
рожнього покриття. Вимірювання та оцінка колійності дорожнього покриття. 
Оцінка міцності дорожнього одягу. 

Тема 3. Методика оцінка транспортно-експлуатаційного стану авто-
мобільних доріг.  

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

Тема 4. Планування  дорожньо-ремонтних робіт на основі результа-
тів діагностики і оцінки стану автомобільної дороги. 

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

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Тема 5. Зведення насипів з грунторезервів або виїмок 
Зведення насипів з грунту бокових резервів бульдозерами або скрепера-

ми. Схеми виконання робіт, визначення продуктивності та кількість механіз-
мів. Розрахунок комплесних бригад. Побудова технологічних карт. розташу-
вання ґрунтових кар`єрів, визначення схем руху. Відсипання земполотна та 
вкладання грунту. Технологічна послідовність. Контроль щільності та воло-
гості. Ущільнення земполотна. 

Тема 6. Розробка виїмок при будівництві автомобільних доріг 
Технологічний ланцюжок при розробці виїмок. Вибір машин для зняття 

рослинного шару. Розробка тіла виїмок. Скреперні роботи. Екскаваторні 
роботи. Бульдозерні роботи. Визначення продуктивності та їх кількості. пла-
нування роботи поверхні земполотна та відкосів в насипах та виїмках. ущіль-
нення земполотна.  

Тема 7. Виконання земляних робіт в спеціальних умовах 
Технологія влаштування земляного полотна на болотах в залежності від 

типу  болота його площі та глибини. Призначення машин та механізмів. Тех-
нологія влаштування земляного полотна засобами гідромеханізації. Техноло-
гія гідронамиву  насипів та гідронамиву виїмок. Умови застосування та ме-
ханізми. 

Тема 8. Прийомка робіт та контроль якості 
Прилади та обладнання для оцінки геометричних параметрів збудовано-

го земляного полотна. Прилади для поточного контролю стану земполотна 
при пошаровому відсипанні. Контроль вологості та щільність грунтів. Конт-
роль крутизни схилів. Прилади та обладнання для контролю шарів дорожньо-
го одягу по товщині, щільності та якості. Оцінка рівності дорожнього одягу. 

МОДУЛЬ 2. (10-й семестр) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3  

Тема 9. Ремонт дорожніх  одягів 
Закладання вибоїн в асфальтобетонному покритті із застосуванням гаря-

чої 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 10. Поверхневі обробки дорожніх покриттів  
Поверхневі обробки дорожніх покриттів на бітумному в`яжучому. По-

верхневі обробки дорожніх покриттів із застосуванням емульсій. Поверхневі 
обробки дорожніх покриттів із застосуванням бітумної мастики. Влаштуван-
ня шарів зносу, захисних шарів, шарів підсилення.  
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Тема 11. Регенерація дорожніх покриттів 
Технологія холодного ресайклінгу дорожнього одягу. Технологія гаря-

чого ресайклінгу дорожнього одягу. Термопрофілювання. 
Тема 12. Підсилення дорожніх покриттів.  
Укладання шарів підсилення поверх існуючих. Технологія заміни шарів 

покриття. Заміна всього дорожнього одягу.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4  

Тема 13. Конструкції та технологія будівництва водоперепускних 
труб. 

Визначення об`ємів земляних та будівельно- монтажних робіт при буді-
вництві водо перепускних труб. Вибір машин та механізмів. Технологія ви-
конання робіт в звичайних умовах та в умовах наявної течії води або високо-
го рівня грунтових вод. Гідроізоляційні роботи. Влаштування вихідного та 
вхідного оголовків, влаштування підвідного та відвідного русла.  

Тема 14. Сучасні технології ремонту автомобільних доріг. 
Інжекторна технологія. Технологія холодного вкладання асфальтобе-

тонних сумішей(Microsurfacing). Метод литого асфальту. Покриття  Сларрі 
Сил. 

Тема 15. Сучасні дорожньо-будівельні матеріали. 
«Кейп Сил» з гумобітомною мембраною. «Кейп Сил» з мікросюрфейсін-

гом. Покриття «Скраб Сил» 
Тема 16. Облаштування автомобільних доріг 
Види розмітки, матеріали для розмітки, механізми для влаштування ро-

змітки. Роботи при влаштуванні розмітки на автомобільних дорогах. Вимоги, 
контроль якості. Установка знаків та бар`єрів безпеки. Перелік робіт, машин і 
механізмів. 
 

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 (9-й семестр) 

Тема1.Класифікація ремон-
тних робіт автомобільних 
доріг. 

14 2 -   - 2  10 19 2 1   - 2  14 

Тема 2. Діагностика стану 
автомобільних доріг 

13 2 -  - 1  10 17 -  2  - 1  14 

Тема 3. Методика оцінка 
транспортно-
експлуатаційного стану 
автомобільних доріг 
 

13 2 -  - 1  10 17 - 2  - 1  14 
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Тема 4. Планування  дорож-
ньо-ремонтних робіт на 
основі результатів діагнос-
тики і оцінки стану автомо-
більної дороги 

22 4 6 -  2  10 18 - 2  -  2  14 

Змістовий модуль 2 
Тема 5. Зведення насипів з 
грунторезервів або виїмок 

24 4 8 - 2 10 17 - 1 - 2 14 

Тема 6. Розробка виїмок при 
будівництві автомобільних 
доріг 

21 4 6 - 1 10 17 - 2 - 1 14 

Тема 7. Виконання земля-
них робіт в спеціальних 
умовах 

20 4 5 - 1 10 17 - 2 - 1 14 

Тема 8. Прийомка робіт та 
контроль якості 

10 4 - - 2 4 16 - 1 - 2 13 

Разом за 9-й семестр 137 26 25 - 12 74 137 2,0 13 - 12 111 
Модуль 2. Змістовий модуль 3 (10-й семестр) 

Тема 9. Ремонт дорожніх  
одягів 

16 2 -   - 4  10  2 2   - 4  14 

Тема 10. Поверхневі оброб-
ки дорожніх покриттів  

16 2 -  - 4  10  -  1  - 4  14 

Тема 11. Регенерація доро-
жніх покриттів 

16 2 -  - 4  10  - 1  - 4  14 

Тема 12. Підсилення дорож-
ніх покриттів 

24 4 6 -  4  10  - 2  -  4  14 

Змістовий модуль 4 
Тема 13. Конструкції та 
технологія будівництва 
водоперепускних труб 

26 4 8 - 4 10  - 1 - 4 14 

Тема 14. Сучасні технології 
ремонту автомобільних 
доріг 

24 4 6 - 4 10  - 2 - 4 14 

Тема 15. Сучасні дорожньо-
будівельні матеріали 

25 4 5 - 6 10  - 2 - 6 14 

Тема 16. Облаштування 
автомобільних доріг 

16 4 - - 6 6  - 2 - 6 13 

Разом за 10-й семестр 163 26 25 - 36 76  2,0 13 - 36 111 
Разом годин 300 52 50 - 48 150 300 4 26 - 48 222 
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5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема1.Класифікація ремонтних робіт автомобільних 
доріг. 

4 2 

2 Тема 2. Діагностика стану автомобільних доріг 4 2 
3 Тема3.Методика оцінка транспортно-експлуатаційного 

стану автомобільних доріг 
4 2 

4 Тема 4. Планування  дорожньо-ремонтних робіт на 
основі результатів діагностики і оцінки стану автомо-
більної дороги 

4 2 

5 Тема 5. Зведення насипів з грунторезервів або виїмок 4 2 
6 Тема 6. Розробка виїмок при будівництві автомобіль-

них доріг 
4 2 

7 Тема 7. Виконання земляних робіт в спеціальних умо-
вах 

4 2 

8 Тема 5. Ремонт дорожніх  одягів 4 2 
9 Тема 6. Поверхневі обробки дорожніх покриттів 4 2 

10 Тема 7. Регенерація дорожніх покриттів 4 2 

12 Тема 8. Підсилення дорожніх покриттів 4 2 
13 Тема 9. Сучасні технології ремонту автомобільних 

доріг 
2 2 

Всього годин 50 26 
 

6. Самостійна робота студентів 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня:  
51 годин (0,5*102) – підготовка до аудиторних занять; 
20 години (10*2,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів; 
12 години – індивідуальне навчально-дослідне завдання (РГР); 
48 годин – індивідуальне навчально-дослідне завдання (КП); 
67 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 Тема1.Класифікація ремонтних робіт автомобільних 
доріг. 

12 18 
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2 Тема 2. Діагностика стану автомобільних доріг 12 - 

3 Тема 3. Методика оцінка транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг 

12 18 

4 Тема 4. Планування  дорожньо-ремонтних робіт на 
основі результатів діагностики і оцінки стану автомо-
більної дороги 

12 18 

5 Тема 5. Зведення насипів з грунторезервів або виїмок 12 18 

6 Тема 6. Розробка виїмок при будівництві автомобіль-
них доріг 

12 18 

7 Тема 7. Виконання земляних робіт в спеціальних умо-
вах 

12 18 

8 Тема 8. Прийомка робіт та контроль якості 12 18 

9 Тема 9. Ремонт дорожніх  одягів 12 18 

10 Тема 10. Поверхневі обробки дорожніх покриттів  12 18 

11 Тема 11. Регенерація дорожніх покриттів 12 18 

12 Тема 12. Підсилення дорожніх покриттів 12 18 

13 Тема 13. Конструкції та технологія будівництва водо-
перепускних труб 

12 18 

14 Тема 14. Сучасні технології ремонту автомобільних 
доріг 

12 18 

15 Тема 15. Сучасні дорожньо-будівельні матеріали 12 18 

16 Тема 16. Облаштування автомобільних доріг 18 18 

Всього годин 198 270 

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. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено у вигляді розра-

хунково-графічної роботи (РГР) та курсового проекту. Курсовий проект офо-
рмляється у вигляді пояснюючої записки та графічної частини. Пояснюваль-
на записка виконується на форматі А-4 обсягом 20-30 сторінок і містить такі 
розділи: 

- обгрунтовання номенклатури робіт з реконструкції доріги; 
- технічні рішення і обсяг робіт з реконструкції дороги; 
- обгрунтовання рішень з технології і організації реконструкції дороги. 
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8. Методи навчання 
При виконанні навчальної дисципліни «Технологія ремонтно-

відновлювальних робіт» використовуєть інформаційно-ілюстративний та 
проблемний методи навчання з застосуванням: 

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

9. 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 іспит. 
Для діагностики знань використовується ЕКТС зі 100-бальною шкалою 

оцінювання. 
 

10. 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. 

 
стаціонарна форма навчання (9-й семестр) 

Модуль 1 
 

Інд. 
зав- 
дан-
ня 
РГР 

Підсумковий 
модуль 

∑ балів  

Змістовий модуль І Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 100 max балів 
5 5 10 5 5 5 10 5 10 60 60 min балів 

(10-й семестр) 
Модуль 2 

 
Підсум-
ковий 

модуль  

∑ балів  

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Т5 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 
5 10 10 5 5 10 10 5 40 100 max балів 
5 5 10 5 5 5 10 5 10 60 min балів 

Т1, Т2, …, Т4 – теми змістовних модулів. 
Оцінювання курсового проекту (10-й семестр) 

Пояснювальна записка Графічна частина Захист курсового проекту Сума 

40 20 40 100 
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Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового про-
екту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно  
 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можли-
вістю повторного скла-

дання 

0-34 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-
ліни 

 
11. Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Технологія ремонтно-
відновлювальних робіт ” включає: 

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

- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- комплект прозірок (фолій); 
- відеофільми та відео фрагменти; 
- друкований роздатковий матеріал;  
- методичні вказівки 053-79 до виконання курсового проекту з ди-

сципліни «Технологія ремонтно-відновлювальних робіт» Рівне, 
2013, 27с. Режим доступу: http//ep3/nuwm/edu/ua/id/eprit/329. 

12. Рекомендована література 
12.1. Базова  

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

2. Савенко В.Я., Славінська О.С. Технологія будівництва автомобіль-
них доріг в прикладах (для курсового та дипломного проектування) Навчаль-
но-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. 
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12.2 Допоміжна 
1. ТТК (типові технологічні карти) Автомобільні дороги. 
2.  Державні будівельні норми. ДБН В.2.3-4.2007. Автомобільні дороги 

Ч1. Проектування Ч2. Будівництво. – К.: Мінпромбуд України. 2007. – 91с. 
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. 

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. 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) / [Електрон-
ний ресурс]. - Режим доступу: http.//www.cbs.rv.ua/ 
6. 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


