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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Вулично-дорожня мережа 

поселень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методи проектувати 

автомобільних доріг у плані, повздовжньому та поперечному профілях; методи 

проектування земляного полотна, дорожнього одягу, технології організації 

будівництва автодоріг, їх утримання та ремонту. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни “Архітектура”, “Планування та забудова 

поселень”, “Містобудівельна оцінка територій”, “Інженерне обладнання 

територій”, “Комплексна оцінка землі і нерухомості”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Проектування плану, повздовжнього та поперечного профілів автодороги. 

2. Штучні споруди та основні машини для будівництва автодоріг. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вулично-дорожня мережа 

поселень» є формування у студентів знань з теорії та практики проектування 

вулиць та доріг місцевого значення. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Вулично-дорожня мережа 

поселень» є засвоєння студентами методів і способів проектування автодоріг у 

плані, повздовжньому та поперечному профілях, влаштування земляного полотна, 

дорожнього одягу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати класифікацію автодоріг; нормативні документи, що регламентують порядок 

і технологію проектування і будівництва автодоріг; методи проектування плану та 

профілів автодоріг; умови роботи та принципи проектування штучних споруд на 

автодорогах; технологію будівництва та ремонту місцевих шляхів сполучення; 

технологію робіт з експлуатації автодоріг; машини для будівництва та ремонту 

автодоріг; заходи забезпечення безпеки руху на автодорогах;  
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вміти проектувати план траси автомобільної дороги; проектувати повздовжній та 

поперечний профілі автодороги; проектувати водоперепускні споруди на 

автодорогах; проектувати дорожній одяг місцевих шляхів з використанням 

місцевих матеріалів і відходів виробництва; проектувати раціональну мережу 

шляхів сполучення місцевого значення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Основні відомості про шляхи сполучення. 

Види транспорту. Класифікація автодоріг. Елементи і технічні параметри 

автодороги.. 

Тема 2. Проектування траси автодороги в плані. 

Принципи ландшафтного проектування автодоріг. Особливості проектування 

автодоріг місцевого значення. Вимоги і методи проектування траси дороги в 

плані. Порівняння варіантів траси. Визначення пікетажного положення елементів 

траси. Складання відомості прямих та кривих.   

Тема 3. Проектування повздовжнього профілю автодороги. 

Елементи повздовжнього профілю. Оформлення повздовжнього профілю. 

Принципи нанесення проектної лінії на повздовжній профіль. 

Тема 4. Проектування поперечного профілю автодороги. 

Елементи поперечного профілю. Оформлення поперечного профілю. Типові та 

індивідуальні поперечні профілі. 

Тема 5. Проектування земляного полотна автодоріг. 

Вимоги до укладання ґрунту в земляне полотно. Водно-тепловий режим 

земляного полотна. Особливості улаштування земляного полотна у різних 

місцевих умовах. 

Тема 6. Проектування дорожнього одягу автодоріг. 

Конструктивні шари та основні типи дорожніх покриттів. Методика проектування 

нежорстких покриттів. Методика проектування жорстких покриттів. 
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Змістовий модуль 2. 

Тема 7. Організація будівництва автодоріг.  

Місцеві матеріали і відходи виробництва та їх використання. 

Машини для виконання підготовчих будівельних робіт. Машини для виконання 

земляних робіт. Машини для влаштування дорожнього одягу. 

Тема 8. Штучні споруди на автодорогах. 

Види штучних споруд на автодорогах для пропускання і відведення води. 

Проектування штучних споруд. 

Тема 9. Утримання і ремонт доріг. 

Вплив транспортних засобів і природних факторів на дорогу та штучні споруди. 

Особливості утримання і ремонту земляного полотна. Особливості утримання і 

ремонту дорожнього одягу. Заходи зимового утримання автодоріг. 

Тема 10. Організація безпеки руху. 

Аналіз дорожніх умов. Принцип розподілу автомобільних потоків. Заходи 

активної і пасивної організації руху. 

 

3. Рекомендована література 

1. Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог. Часть І / Бабков В. Ф., 

Андреев О. В. – М. : Транспорт, 1987. – 368 с. 

2. Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог. Часть ІІ / Бабков В. Ф., 

Андреев О. В. – М. : Транспорт, 1987. – 415 с. 

3. Безлюбченко О. С. Планування міст і транспорт / О. С. Безлюбченко,                  

С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків : ХНАМГ, 2008. –  156 с. 

4. Білятинський О. А. Проектування автомобільних доріг. Частина 1 /                   

О. А. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як. – Київ 

: Вища школа, 1997. – 518 с. 

5. Ганьшин В. Н. Таблицы для разбивки кругових и переходных кривых /                   

В. Н. Ганьшин, Л. С. Хренов. – Київ : Будівельник, 1974. – 432 с. 

6. ГБН В.2.3-37641918-557:2016. Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. 

Проектування. – Київ : Міністерство інфраструктури України, 2016. – 71 с. 
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7. ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів. – Київ : Держбуд 

України, 2001. – 49 с. 

8. ДБН В. 1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 

обвалів. Основні положення. – Київ : Держбуд України, 1998. – 40 с. 

9. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських 

поселень. – К.: Мінбудархітектури, 1993. – 107 с.  

10. ДБН В.2.3-14-2006 Мости та труби. Правила проектування. – Київ : 

Мінбудархітектури, 2006. – 217 с. 

11. ДБН В.2.3-4:2015. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. 

Проектування. Частина II. Будівництво – Київ : Мінрегіонбуд України,          

2015. – 91 с. 

12. ДСТУ 3587:2015 Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги 

до експлуатаційного стану [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=7039. 

13. ДСТУ Б А.2.4-29-2008 Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. 

Робочі креслення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25069. 

14. ДСТУ 2587:2010. Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні 

технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2011. – 56 с. 

15. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – Київ : Мінрегіонбуд 

України, 2011. – 123 с. 

16. ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та 

покриттів автомобільних доріг. Технічні умови [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc-=56130. 

17. ДСТУ Б А.2.4-29:2008. Система проектної документації для будівництва. 

Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі          

креслення. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 30 с. 

18. Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV «Про автомобільні дороги» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/-

show/2862-15. 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=7039
http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25069
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc-=56130
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/-show/2862-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/-show/2862-15
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19. Закон України від 30 червня 1993 року № 3353-XII «Про дорожній рух» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/-

show/3353-12. 

20. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. 

21. Каменецкий Б. И. Организация строительства автомобильных дорог /                

Б. И. Каменецкий, И. Г.Кошкин. – М. : Транспорт, 1983. – 152 с. 

22. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов / Е. М. Лобанов. – М.: 

Транспорт, 1990. – 240 с. 

23. Любарський Р.Е. Проектування міських транспортних систем. – Київ : 

Будівельник, 1984. – 93 с. 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 «Про 

заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/-

show/879-2007-%D0%BF. 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про 

Правила дорожнього руху» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – диференційний 

залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – опитування, тестування. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/-show/3353-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/-show/3353-12
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