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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

2. Факультет/кафедра Будівельний / Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспорт-

них споруд 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для  

Будівництво та цивільна інженерія / 192 «Будівництво та цивільна інже-

нерія» 

5. ОК може бути запропоно-

ваний для 

 

6. Рівень НРК 6 рівень 

7. Семестр та тривалість 

вивчення 

2 семестр 

Тривалість – 18 тижнів 

8. Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів ЄКТС 

9. Загальний обсяг годин та 

їх розподіл 

Контактна робота (заняття) 

Самостійна робота 
Лекційні 

Практичні/ 

семінарські 
Лабораторні 

Денна Заоч. Денна Заоч. Денна Заоч. Денна Заоч. 

14 - 14 - - - 122 - 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 

Старший викладач Киричик В.О. 

11.1 Контактна інформація Kirichik7000@gmail.com 

12. Загальний опис освітнього 

компонента 

Теоретичні та практичні прийоми утримання та ремонту автомобільних 

доріг, аеродромів, обґрунтування та планування дорожньо-ремонтних 

робіт, оцінки транспортно-експлуатаційних якостей доріг, методів під-

вищення безпеки експлуатації доріг, зручності використання, організації 

дорожнього руху, оперативно вирішувати виробничі питання, пов’язані 

з технічною експлуатацією споруд і обладнання автомобільних шляхів 

13. Мета освітнього компоне-

нта 

Курс спрямований на формування у студентів системи теоретичних 

знань та набуття практичних навичок технологічних процесів будівниц-

тва, експлуатації, обслуговування, ремонту та реконструкції автомобіль-

них доріг. Здатності організовувати роботу з авторського нагляду на 

виробництві в процесі будівництва та експлуатації автомобільних доріг. 

14. Передумови вивчення ОК, 

зв’язок з іншими компо-

нентами ОП 

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при 

вивченні таких дисциплін: Будівельна техніка, Штучні споруди на шля-

хах сполучення, Технологія будівельного виробництва та доріг, Будіве-

льна механіка, Інженерна геологія. Грунтознавство та механіка грунтів. 

15. Політика академічної доб-

рочесності 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний пла-

гіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходжен-

ня оцінювання (контрольна (розрахунково-графічна) робота, іспит, залік 

тощо); позбавлення академічної стипендії. 

16. Посилання на курс у сис-

темі Moodle 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ 

ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за 

ОК: 

Після вивчення освітнього 

компонента студент очіку-

вано буде здатен 

Програмні результати навчання, на досягнення яких 

спрямований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, 

наведеною в профілі ОП) 

Як оцінюється 

ДРН 

ПРН 3.  ПРН 4.  ПРН 5.  ПРН 7. ПРН 12.  ПРН 16.  

ДРН 1 Планувати та корегу-

вати нормативно-правові 

засади відносин у сфері дія-

льності з проектування, бу-

дівництва та експлуатації 

автомобільних доріг для 

забезпечення потреб держа-

ви і громадян результатами 

діяльності. 

+     + 

Виконання само-

стійної роботи, 

складання заліку. 

ДРН 2. Аналізувати і засто-

совувати положення норма-

тивної бази в області інже-

нерного вишукування, 

принципів проектування 

автомобільних доріг та ае-

родромів, інженерних сис-

тем і обладнання, об’єктів 

дорожньої інфраструктури 

 +   +  

Виконання само-

стійної роботи, 

складання заліку. 

ДРН 3. Керувати тм вносити 

корективи в технологію, 

методи удосконалення тех-

нологічних процесів будів-

ництва, експлуатації, обслу-

говування, ремонту і рекон-

струкції автомобільних до-

ріг, виробництва та викори-

стання дорожньо-

будівельних матеріалів і 

конструкцій. 

 + +    

Виконання само-

стійної роботи, 

складання заліку. 

ДРН 4. Здійснювати і орга-    +   Виконання само-



нізовувати технічну експлу-

атацію автомобільних доріг 

та об’єктів автодорожнього 

господарства, забезпечувати 

надійну безпеку і ефектив-

ність їх роботи 

стійної роботи, 

складання заліку. 

ДРН 5. Застосовувати сис-

темний підхід до вирішення 

інженерних проблем на ос-

нові наукових досліджень. 

   +   

Виконання само-

стійної роботи, 

складання заліку. 

ДРН 6. Проводити роботу 

відповідно до нормативних 

документів з проектування, 

будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг, а та-

кож інших нормативних 

актів України, які стосують-

ся будівельної галузі. 

+     + 

Виконання само-

стійної роботи, 

складання заліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 

Перелік питань, що будуть роз-

глянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету часу 
Рекомендо-

вана літера-

тура 

Аудиторна робота Самостійна 

робота ЛК П.з /семін. з Лаб.з 

Ден. Заоч. Ден. Заоч. Ден. Заоч. Ден. Заоч. 

Тема 1. ОБ’ЄКТИ І 

СУБ’ЄКТИ РУХУ, ЇХ ВЗАЄ-

МОДІЯ. 

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВ-

ТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ. 

 Система «водій–автомобіль–

дорога–зовнішнє 

середовище» 

 Показники роботи автомобі-

льного транспорту 

2 - 2 -   16 - [1-12] 

Тема 2. ВПЛИВ АВТОМОБІ-

ЛІВ ТА ПРИРОДНИХ 

ФАКТОРІВ НА ДОРОГУ Й 

УМОВИ РУХУ. 

 Характеристика підсистеми 

«автомобіль — дорога». 

 Вплив природних факторів на 

стан дороги та умови 

руху автомобіля. 

2 - 2 -   16 - [1-12] 

 Тема 3. БЕЗПЕКА РУХУ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ 

НА ДОРОГАХ. 

 Основна діаграма транспорт-

ного потоку. 

 Дорожньо-транспортні при-

годи, їх закономірності та об-

лік. 

 Оцінка безпеки руху 

 Забезпечення рівності та шор-

сткості покриттів. 

2 - 2 -   16 - [1-12] 

Тема 4. ТЕХНОЛОГІЯ 

УТРИМАННЯ ДОРІГ. 

 Утримання доріг навесні, улі-

тку та восени.  

 Озеленення доріг 

 Снігозахист доріг 

 Очищення доріг від снігу 

 Боротьба з ковзкістю 

2 - 2 -   16 - [1-12] 

Тема 5. ПОТОЧНИЙ РЕ-

МОНТ ДОРІГ. 

 Ремонт земляного полотна, 

водовідвідних споруд 

та елементів облаштування 

дороги.  

 Поточний ремонт дорожніх 

покриттів. 

2 - 2 -   18 - 

 

 

 

[1-12] 

Тема 6. СЕРЕДНІЙ РЕМОНТ 2 - 2 -   20 -  



ДОРІГ.  

 Ремонт земляного полотна, 

водовідводу 

та дорожніх споруд. 

 Середній ремонт дорожніх 

покриттів. 

 

 

[1-12] 

Тема 7. КАПІТАЛЬНИЙ РЕ-

МОНТ ДОРІГ.  

 Ремонт земляного полотна, 

водовідводу 

та елементів облаштування 

дороги. 

 Капітальний ремонт дорожніх 

покриттів. 

2 - 2 -   20 - 

 

 

 

[1-12] 

Всього 14 - 14 -   122 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН 
Методи викладання 

(робота, що буде проведена 

Кількість 

годин 

Методи навчання (які види на-

вчальної діяльності має викона-

Кількість 

годин 



 
 

викладачем під час аудиторних 

занять, консультацій) 

ден./заоч. ти студент самостійно) ден./заоч. 

ДРН 1 

Лекції, демонстрація матеріалу 

за допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

Використання 

ми  MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, GOOGLE 

MEET  під час змішаної форми 

навчання. 

12 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріалів 

мережі Інтернет. Виконання 

індивідуальних завдань.  
12 

ДРН 2 

Лекції, демонстрація матеріалу 

за допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

Використання 

ми  MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, GOOGLE 

MEET  під час змішаної форми 

навчання. 

12 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріалів 

мережі Інтернет. Виконання 

індивідуальних завдань.  
12 

ДРН 3 

Лекції, демонстрація матеріалу 

за допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

Використання 

ми  MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, GOOGLE 

MEET  під час змішаної форми 

навчання. 

12 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріалів 

мережі Інтернет. Виконання 

індивідуальних завдань.  
12 

ДРН 4 

Лекції, демонстрація матеріалу 

за допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

Використання 

ми  MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, GOOGLE 

MEET  під час змішаної форми 

навчання.  

12 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріалів 

мережі Інтернет. Виконання 

індивідуальних завдань.  
14 

ДРН 5 

Лекції, демонстрація матеріалу 

за допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

Використання 

ми  MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, GOOGLE 

MEET  під час змішаної форми 

навчання. 

12 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріалів 

мережі Інтернет. Виконання 

індивідуальних завдань. 
14 

ДРН 6 

Лекції, демонстрація матеріалу 

за допомогою мультимедійних 

технологій, практична робота. 

Використання 

ми  MOODLE, ZOOM, 

GOOGLE CLASS, GOOGLE 

MEET  під час змішаної форми 

навчання. 

12 

Використання основної та до-

поміжної літератури, матеріалів 

мережі Інтернет. Виконання 

індивідуальних завдань. 
14 

 

 



5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.2. Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено  

 
№ Методи сумативного оцінювання Бали/вага у загальній оцінці Дата складання 

1 Індивідуальна робота №1 15/15% Після вивчення тем 1, 2 

2 Індивідуальна робота №2 15/15% Після вивчення теми 3 

3 Індивідуальна робота №3 20/20% Після вивчення тем 4, 5 

4 Індивідуальна робота №4 20/20% Після вивчення тем 6 

5 Індивідуальна робота №5 15/15% Після вивчення теми 7 

6 Залік 15/15% Заліковий тиждень  

 

 

5.2.2. Критерії оцінювання 

 
Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Індивідуальні ро-

боти №1, №2, №5 

<6 6-10 11-13 14-15 

Вимоги щодо за-

вдання в більшості 

не виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано не 

в повному обсязі, 

але в більшості 

виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

але маються за-

уваження до робо-

ти.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

зауваження відсут-

ні.  

Індивідуальні ро-

боти №3, №4 

<8 8-13 14-17 18-20 

Вимоги щодо за-

вдання в більшості 

не виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано не 

в повному обсязі, 

але в більшості 

виконано.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

але маються за-

уваження до робо-

ти.  

Вимоги щодо за-

вдання виконано, 

зауваження відсут-

ні.  

Залік <6 6-10 11-13 14-15 

Відсутність відпо-

віді або відповіді з 

грубими помилка-

ми. 

Надано відповіді на 

більшість запитань 

але з грубими по-

милками. 

Надано неповні 

відповіді на запи-

тання. 

Надано відповіді 

на всі запитання, 

продемонстровано 

здатність до аналі-

зу та вміння вирі-

шування поставле-

ної задачі 

 

5.3. Формативне оцінювання  

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоско-

налення передбачено 

 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1.  Усний зворотний зв'язок з викладачем при проведенні прак-

тичних занять. 

Під час практичних занять 

 

Самооцінювання може використовуватися як елемент сумативного оцінювання, так і форма-

тивного оцінювання.  

 



 
 

 

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА)  

Основні джерела 

 

1. Кизима С. С. Експлуатація автомобільних доріг / С. С. Кизима. — 

К. : МОНУ/НТУ, 2009.. 

2. ДБН В.2.3–4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. 

Проектування та будівництво. — К. : Мінрегіонбуд України, 2007. 

3. ДБН Д.2.2–27–99. Автомобільні дороги : зб. 27. — К. : Державний 

комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2000. 
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Рецензія на робочу програму (силабус) 

 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма (си-

лабус) освітнього компонента гарантом або членом 

проектної групи 

Так Ні Коментар 

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) 

відповідають НРК 

   

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) 

відповідають передбаченим ПРН (для обов’язкових ОК) 

   

Результати навчання за освітнім компонентом дають 

можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення  

   

 

Член проектної групи ОП ____________________ __________________ ___________  
 (назва)  (ПІБ)  (підпис) 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма (си-

лабус) освітнього компонента гарантом або членом 

відповідної кафедри 

Так Ні Коментар 

Загальна інформація про освітній компонент є достат-

ньою 

   

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) 

відповідають НРК 

   

Результати навчання за освітнім компонентом (ДРН) 

дають можливість виміряти та оцінити рівень їх досяг-

нення 

   

Результати навчання (ДРН) стосуються компетентнос-

тей студентів, а не змісту дисципліни (містять знання, 

уміння, навички, а не теми навчальної програми дисци-

пліни) 

   

Зміст ОК сформовано відповідно до структурно-

логічної схеми 

   

Навчальна активність (методи викладання та навчання) 

дає змогу студентам досягти очікуваних результатів 

навчання (ДРН) 

   

Освітній компонент передбачає навчання через дослі-

дження, що є доцільним та достатнім для відповідного 

рівня вищої освіти 

   

Стратегія оцінювання в межах освітнього компонента 

відповідає політиці Університету/факультету 

   

Передбачені методи оцінювання дозволяють оцінити 

ступінь досягнення результатів навчання за освітнім 

компонентом 

   

Навантаження студентів є адекватним обсягу освітньо-

го компонента 

   

Рекомендовані навчальні ресурси є достатніми для до-

сягнення результатів навчання (ДРН) 

   

Література є актуальною    

Перелік навчальних ресурсів містить необхідні для до-

сягнення ДРН програмні продукти 

   

 

Рецензент (викладач кафедри) ________________ __________________ ___________  
 (назва)  (ПІБ)  (підпис) 

 


