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Короткий зміст освітнього компоненту:  

Сутність, мета і задачі системного і часткового проектування доріг. 

Системна оцінка якості проектних рішень. Методологія проектування й 

конструювання. Автомобільна дорога як система інженерних споруд. 

Критерії системного проектування мережі доріг. Проектування 

дорожньої мережі. Взаємодія автомобіля з дорогою. Технічне 

проектування автомобільних доріг. Взаємодія водія із середовищем 

руху. Ергономічне проектування автомобільних доріг. Рух автомобіля, 

підлеглий суб’єктивним цілям людини. Вибір режимів руху. Оптимізація 

параметрів середовища руху. Естетичне проектування автомобільних 

доріг. Екологічне проектування автомобільних доріг. Системна 

оптимізація режимів руху транспортних потоків. Комплексний показник 

якості проектних рішень. Розробка рекомендацій з покращення умов 

руху на автомобільній дорозі. 

 
Передумови для вивчення освітнього компоненту:  

пререквізити: 

· історія і філософія техніки і технології; 

· фундаментальна та прикладна математична підготовка; 

· планування наукового експерименту і винахідницька робота. 

кореквізити: 

· науково-педагогічна практика; 

· виконання дисертаційного дослідження. 

 

Компетентності:  



· здатність аналізувати та оцінювати стан автомобільних доріг та 
штучних споруд за допомогою інформаційних систем і технологій; 
· володіння навичками у використанні приладів і сучасного обладнання 
для оцінки стану автомобільних доріг; 
· 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; 
· навички кількісного аналізу та проведення обчислень, включаючи такі 
аспекти як системний аналіз, аналіз помилок, оцінка за порядком 
величин; 
· володіння методикою впровадження результатів дисертаційного 
дослідження в освітній процес та до діяльності об’єктів 
господарювання; 
· здатність застосовувати сучасні методи оцінки та прогнозу якості 
компонентів автомобільних доріг та пропонувати нові методи, що 
отримані в результаті проведення експериментальних досліджень; 
· здатність вміти отримувати нові знання щодо об’єкту дослідження та 
моделювати процес функціонування будівельних технологій. 
 

Результати навчання:  

· володіти високим рівнем теоретичних знань та практичної підготовки 
за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», навички 
застосування цих знань для вирішення науково-дослідницьких та 
прикладних завдань; 
· використовувати передові напрями проектування, будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту та утримання автомобільних доріг 
в різні періоди експлуатації; 
· отримувати нові знання щодо об’єкту дослідження та моделювати 
процес функціонування будівельних технологій. 
 

Методи навчання, форми та методи оцінювання:  

Методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

студента. 

Форми та методи оцінювання: тести; реферат; написання статей, 

доповіді на конференціях та семінарах. 
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