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Короткий зміст освітнього компоненту: 

Загальні терміни та визначення понять. Класифікація робіт з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Визначення строків 

проведення робіт із сезонного утримання автомобільних доріг на основі 

кліматичних даних та даних спостережень на мережі метеорологічних станцій. 

Сучасне метеорологічне забезпечення експлуатаційного утримання. 

Принципи роботи і практичне застосування даних спеціалізованих дорожніх 

станцій. Весняне, літнє та осіннє утримання земляного полотна, системи 

водовідведення та смуги відводу автомобільних доріг. Весняне, літнє та осіннє 

утримання проїзної частини автомобільних доріг. Весняне, літнє та осіннє 

утримання інженерного обладнання та обстановки автомобільних доріг.  

Умови роботи автомобільного транспорту та дорожніх організацій в зимовий 

період. Принципи призначення робіт в залежності від конкретних дорожніх та 

погодних умов, наявності машин, механізмів та матеріалів. Сучасні методи 

визначення обсягів снігоприносу до автомобільних доріг. Визначення ступеню 

снігозаносимості. Прогресивні способи та засоби захисту автомобільних доріг 

від снігових заносів. Патрульне очищення автомобільних доріг. Використання 

сучасної техніки при патрульній снігоочистці автомобільних доріг. 

Прогресивні схеми очищення проїзної частини, узбіччя та інших елементів 

доріг. Сучасні та перспективні методи боротьби із зимовою слизькістю.  

Організація робіт по утриманню доріг у різні періоди року. Оснащення баз 

зимового утримання сучасним обладнанням. 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: «Експлуатація 

автомобільних доріг» 

Компетентності:  

Інтегральні: Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

Загальні: ЗК-10. Здатність здійснювати читання та осмислення 

професійноорієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури, 
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використання її у соціальній та професійній сферах; ЗК-13. Знання в галузі 

сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних 

засобів та навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази 

даних і використовувати інтернет-ресурси; ЗК-14. Здатність продукувати нові 

ідеї для розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 

дослідницької діяльності; ЗК-15. Володіння методами наукового аналізу, 

здатність застосовувати інструменти та методи системного аналізу якості 

будівництва; ЗК-16. Здатність аналізувати та оцінювати стан автомобільних 

доріг та штучних споруд за допомогою інформаційних систем і технологій; 

ЗК-18. Володіння навичками у використанні приладів і сучасного обладнання 

для оцінки стану автомобільних доріг; ЗК-19. Володіння навичками 

управління інформацією (вміння знаходити та аналізувати інформацію з 

різних джерел); ЗК-20. Навички проведення польових експедиційних та 

експериментальних досліджень. 

Фахові: ФК-1. Володіння теоретичним термінологічним науковим 

апаратом, щодо об’єкту дослідження та спеціальності «Будівництво та 

цивільна інженерія»; ФК-2. Здатність планувати та розподіляти час для 

пошуку та аналізу джерел інформації стосовно тематики досліджень; ФК-4. 

Здатність планувати, проектувати та виконувати наукові дослідження зі стадії 

постановки задачі до оцінювання та розгляду результатів та отриманих даних, 

що включає вміння вибрати потрібну техніку та методику досліджень; ФК-5. 

Володіння навичкам, щодо пояснення даних отриманих в результаті 

проведення лабораторного експерименту та вимірювань та пов’язувати їх з 

відповідною теорією; ФК-7. Навички кількісного аналізу та проведення 

обчислень, включаючи такі аспекти як системний аналіз, аналіз помилок, 

оцінка за порядком величин; ФК-8. Навички представлення результатів 

наукових досліджень та спірних питань у проблемній області в письмовій та 

усній формі фаховопоінформованій аудиторії; ФК-10. Володіння навиками 

літературного пошуку необхідних джерел інформації щодо кола питань, яке 

досліджується, встановлення хронологічних меж пошуку, можливості 

використання іноземних публікацій, вивчення архівних документів та 

науково-технічних звітів; ФК-12. Володіння методикою впровадження 

результатів дисертаційного дослідження в освітній процес та до діяльності 

об’єктів господарювання; ФК-15. Здатність застосовувати сучасні методи 

оцінки та прогнозу якості компонентів автомобільних доріг та пропонувати 

нові методи, що отримані в результаті проведення експериментальних 

досліджень; ФК-16. Здатність використовувати знання про причини 

руйнування автомобільних доріг та штучних споруд для обґрунтування 

управління науковими проектами; ФК-17. Здатність використовувати методи 

оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг для 

оцінювання рівня споживчих властивостей доріг; ФК-18. Здатність вміти 

отримувати нові знання щодо об’єкту дослідження та моделювати процес 

функціонування будівельних технологій. 



Результати навчання: ПРН-7. Володіти високим рівнем теоретичних 

знань та практичної підготовки за спеціальністю «Будівництво та цивільна 

інженерія», навики застосування цих знань для вирішення науково-

дослідницьких та прикладних завдань. ПРН-15. Використовувати передові 

напрями проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та 

утримання автомобільних доріг в різні періоди експлуатації. ПРН-16. 

Використовувати знання про причини руйнування автомобільних доріг та 

штучних споруд для обґрунтування управління науковими проектами; ПРН-

17. Отримувати нові знання щодо об’єкту дослідження та моделювати процес 

функціонування будівельних технологій. 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: Лекції, пояснення, 

розповідь, бесіда, дискусія, практичні заняття. Рейтингова оцінка з дисципліни 

та її переведення в оцінки за шкалою ХНАДУ, національною шкалою і 

шкалою ECTS здійснюється згідно з Положенням про оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти ХНАДУ. 
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