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  Короткий зміст освітнього компоненту: 

  Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців в дорожній  

галузі для виконання професійних задач щодо діагностики транспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг. 

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи створення і 

практичного застосування методів та засобів діагностики автомобільних 

доріг. 

Організація та методи оцінки транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільних доріг; класифікація щодо строків проведення робіт з оцінки 

транспортно-експлуатаційних показників; перелік   транспортно-

експлуатаційних показників що підлягають діагностиці; організація  робіт з 

діагностики автомобільних доріг; аналіз світового досвіду щодо існуючих 

методів оцінки жорсткості дорожніх конструкцій; перспективи та загальні 

тенденції удосконалення методів оцінки міцності дорожніх конструкцій; 

аналіз світового досвіду щодо існуючих методів оцінки рівності дорожніх 

покриттів; нормування поперечної та повздовжньої рівності за міжнародним 

індексом IRI та іншими показниками; перспективи та загальні тенденції 

удосконалення методів оцінки рівності дорожніх покриттів; аналіз світового 

досвіду щодо існуючих методів оцінки шорсткості та зчіпних якостей  

дорожніх покриттів; нормування показників зчіпних властивостей за 

міжнародним індексом IFI; системи та обладнання для відеодіагностики 

циклічної дії  і безперервного запису інформації; загальні світові тенденції 

розвитку систем відеодіагностики автомобільних доріг. 

Результати навчання: 
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   знати: 
загальні положення з діагностики автомобільних доріг; терміни проведення 

робіт з оцінки транспортно-експлуатаційних показників; транспортно-

експлуатаційні показники, які підлягають діагностиці; сучасні методи та 

обладнання що використовується для оцінки міцності дорожніх конструкцій; 

організацію робіт з визначення міцності дорожніх конструкцій; сучасні 

методи та обладнання що використовується для оцінки рівності дорожніх 

покриттів; організацію робіт з визначення  рівності дорожніх покриттів; 

сучасні методи та обладнання що використовується для шорсткості та 

зчіпних якостей  дорожніх покриттів; організацію робіт з визначення  

шорсткості та зчіпних якостей  дорожніх покриттів; сучасні методи та 

обладнання що використовується для відеодіагностики автомобільних доріг; 

загальні світові тенденції розвитку інноваційних методів оцінки 

транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг. 

    вміти:  

визначати види ремонтних та експлуатаційних заходів за результатами 

проведення робіт з оцінки транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільних доріг; виконувати роботи з визначення та  оцінки міцності 

дорожніх конструкцій; виконувати роботи з визначення та  оцінки рівності  

дорожніх покриттів; виконувати роботи з визначення та  оцінки поперечної 

рівності  дорожніх покриттів; виконувати роботи з визначення та  оцінки 

повздовжньої рівності  дорожніх покриттів; виконувати роботи з 

використанням відео систем циклічної дії  для оцінки стану дорожніх 

покриттів; виконувати роботи з використанням відео систем безперервного 

запису інформації для загальній  оцінки стану автомобільних доріг. 

    мати уяву:  
про  сучасні методи та інноваційні засоби з оцінки транспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг.     

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

розповідь, бесіда, дискусія. Рейтингова оцінка з дисципліни та її переведення 

в оцінки за національною шкалою і шкалою ECTS здійснюється згідно з 

Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

ХНАДУ. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

«Експлуатація автомобільних доріг»,  «Транспортно-експлуатаційний стан 

автомобільних доріг», «Організація, планування та управління 

будівництвом автомобільних доріг». 
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Методи і критерії оцінювання,вимоги: 

• поточний контроль: тестування (пакет тестових питань) (40 %); 

• підсумковий контроль – залік, письмово-усна форма (60 %). 
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