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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Вступний іспит зі спеціальності для вступу на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії на основі раніше здобутого освітнього ступеня 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (7 рівень Національної 
рамки кваліфікацій, далі – НРК7) передбачає перевірку здатності до 
опанування освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти на основі здобутих раніше компетентностей.  

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» (освітньо-наукова програма «Будівництво та цивільна 
інженерія») на основі НРК7 розроблена предметною комісією на основі 
освітніх програм рівня вищої освіти магістра за спеціальністю 192 «Будів-
ництво та цивільна інженерія» у Національному транспортному університеті.  

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 
Білет вступного іспиту зі спеціальності містить чотири запитання за 

програмою вступного іспиту. 
Відповіді на запитання вступник наводить на бланках письмової 

відповіді. 
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1 МЕХАНІКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
 

1. Визначення механіки земляного полотна. 
Вимоги до земляного полотна. Міцність і стійкість земляного полотна. 

Система «земляне полотно – дорожній одяг». Природні умови і їх вплив на 
земляне полотно. Районування території України за погодно-кліматичними 
умовами. Види і причини деформування. Пружні і непружні, допустимі і 
недопустимі деформації. Навантаження на земляне полотно. Типові та 
індивідуальні поперечні профілі. Механізм деформування та критерії міцності. 
Коефіцієнт стійкості. Оцінка за допустимими напруженнями і навантаженнями. 
Напружений стан системи «насип – основа». Критерій граничної рівноваги. Кут 
найбільшого відхилення та його використання. Максимальні дотичні 
напруження. Стійкість укосів. Класифікація методів. Формування граничної 
рівноваги матеріальної точки на укосі. Метод круглоциліндричних поверхонь 
ковзання. Графік Ямбу. Метод Тейлора. Врахування неоднорідності ґрунтового 
масиву, підтоплюваності, тимчасового навантаження, утворення тріщин на 
поверхні, тривалої міцності ґрунтів у розрахунках. Надійність укосів. 
Аналітичні методи (метод «Fp» Маслова Н.Н., метод Соколовського В.В. та ін.). 
Стійкість укосів в сейсмічних зонах. Розрахунки стійкості укосів. Заходи щодо 
підвищення стійкості укосів. 

 
2. Активна зона. Компресійні випробовування ґрунтів і осідання 

насипів. 
Консолідація основи. Ступінь консолідації. Теорія фільтраційної 

консолідації. Заходи по підвищенню стійкості насипів на слабкій основі. 
Узгодження швидкості консолідації з технологією будівництва насипу. Берми 
привантаження, їх розрахунок. Розповзання насипів. Стійкість насипів на 
косогорі. Стійкість виїмок. Врахування повзучості ґрунтів у розрахунках 
стійкості. Принципи використання резерву несучої здатності. Реконструкція 
земляного полотна, необхідні розрахунки. Стійкість земляного полотна в 
умовах інтенсивного зволоження. Водопропускні труби під високими 
насипами. Системний підхід. Розрахунки напруженого стану і стійкість. 

 
3. Армування земляного полотна. Матеріали. 
Види геотекстилю і його характеристики. Функціональні ознаки. Природа 

взаємодії геотекстилю з ґрунтом. Конструкції земляного полотна з 
геотекстильними прошарками. Розрахунки армоґрунтових конструкцій. 
Технологічні аспекти спорудження армованих автодорожніх насипів. Основні 
положення методу кінцевих елементів (МКЕ). Обґрунтування розрахункових 
схем. Плоскі і просторові задачі. Формулювання граничних умов. Розрахунок 
деформацій і напружень. Методи аналізу напружено-деформованого стану. 
Врахування фізичної нелінійності. Водно-тепловий режим і критичні умови 
існування системи «насип – основа». Обчислювальні комплекси. Розрахунок 
стійкості укосів насипу за напруженнями. Використання чисельного 
моделювання в розрахунках стійкості земляного полотна в складних рельєфних 
та ґрунтово-гідрогеологічних умовах. 
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4. Експериментальні дослідження стійкості земляного полотна.  
Фізичне моделювання. Критерії подібності і їх обґрунтування. 

Моделювання на еквівалентних матеріалах. Центробіжне моделювання. 
Вимірювання на еквівалентних матеріалах. Вимірювання деформацій і 
напружень. Датчики і вимірювальна апаратура. Статистична обробка 
результатів і апроксимація залежностей. Надійність земляного полотна. 
Основні положення. Оцінка експлуатаційного стану. Прилади та устаткування 
для польових робіт. Визначення розрахункових характеристик міцності ґрунтів. 
Прогнозування стійкості земляного полотна. 
 

Література 
1. Проектування автомобільних доріг : підручник. Ч. 1 / О.А. Білятин-

ський, В.П. Старовойда, Я.В. Хом’як. – К. : Вища школа, 1997. – 518 с. 
2. Проектування автомобільних доріг : підручник. Ч. 2 / О.А. Біля-

тинський, В.П. Старовойда, Я.В. Хом’як. – К. : Вища школа, 1998. – 416 с. 
3. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / О.А. Білятинський, В.П. Старовойда. – К. : Вища 
освіта, 2003. – 343 с.  

4. Войтенко С.П. Інженерна геодезія / С.П. Войтенко. – К. : Знання, 
2009. – 557 с. – (Вища освіта XXI століття) 

5. Кузмін В.І. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві / В.І. Куз-
мін, О.А. Білятинський. – Київ : Вища школа, 2006. – 280 с. 

6. Бойчук В.С. Довідник дорожника / В.С. Бойчук. – К. : Урожай, 2002. – 
560 с. 

7. Запорожець В.В. Аеропорт : організація, технологія, безпека / 
В.В. Запорожець, М.П. Шматко. – Київ : Дніпро, 2002. – 168 с.  

8. Проектування аеропортів : підручник для вузів / М.Ф.Дмитриченко, 
М.М. Дмитрієв, О.М. Папченко і ін. – Київ : Національний транспортний 
Університет, 2010. – 248c. 

 
 

2 МЕХАНІКА ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 
 

1. Елементи конструкції дорожнього та аеродромного одягу. 
Основні функції дорожнього та аеродромного одягу. Елементи 

конструкції дорожнього та  аеродромного  одягу. Основні типи дорожнього та  
аеродромного одягу. Класифікація видів за капітальністю. Етапи проектування. 

 
2. Розрахункова схема дорожнього і аеродромного одягу та її 

розвиток. 
Емпіричні схеми. Польові випробування. Теоретичні підходи. Рішення 

Бусінеска для пружного напівпростору. 
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3. Механіко-математична модель (теорія НДС) дорожнього та 
аеродромного одягу. 

Основні підходи до розрахунку пружного простору з теорії пружності. 
Особливості розрахунку багатошарових конструкцій. 

 
4. Розрахункові навантаження та інтенсивність руху. 
Класифікація автотранспорту за конструкцією та вантажопідйомністю. 
Дослідження механічної втоми дорожньо-будівельних матеріалів від 

кількості проїздів автотранспорту. Правила визначення розрахункового 
навантаження. Модель деградації дорожнього та аеродромного одягу. 

 
5. Критерії граничного стану дорожнього та аеродромного одягу та 

конструювання дорожнього та аеродромного одягу. 
Основні методи розрахунку. Критерії міцності: опір міцності на розтяг; 

опір міцності на зсув. Граничний стан при розрахунку на припустимі 
деформації дорожнього та аеродромного одягу. 

 
6. Розрахунок зсувостійкості земляного полотна та заходи щодо його 

підвищення. 
Розрахунок допустимих напружень на зсувостойкість неукріплених 

ґрунтів. Розрахунок ґрунтових укосів. Заходи з підвищення зсувостійкості 
ґрунтів: обробка стабілізаторами ґрунтових мас; армування ґрунтового масиву. 

 
Література 

 

1. Білятинський О.А. Проектування автомобільних доріг : підручник. 
Ч. 1 / О.А. Білятинський, В.П. Старовойда, Я.В. Хом’як. – К. : Вища школа, 
1997. – 518 с.  

2. Автомобільні дороги ДБН В.2.3-4-2015. – К. : Держбуд України, 2015. 
3. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація. 

ДСТУ Б В.2.1-2-96  
4. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного 

визначення максимальної щільності. ДСТУ Б В.2.1-12: 2009 
5. МВ 218-02070915-679:2010. Методичні вказівки з розрахунку 

асфальтобетонного покриття на температурну тріщиностійкість. – К. : 2010. – 
26 с. 

6. ДБН В.2.3-4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. 
Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. – К. : 2015. – 109 с. 

7. ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг 
нежорсткого типу. – К. : 2007. – 176 с. 

8. ВБН В.2.3-218-008-97 Споруди транспорту. Дорожній одяг жорсткого 
типу. – К. : 2007. – 218 с. 

9. ВБН В.2.3-218-002-95 Проектування і будівництво основ та покриттів 
автомобільних доріг із кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, 
укріплених цементом. – К. : 1995. – 47 с. 
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10. Теоретичні та практичні методи оцінювання технічного стану 
транспортних споруд / А.М. Онищенко, Л.Л. Янчук, К.В. Медведєв та ін. – 
Київ : НТУ, 2021– 165 с. 

11. Теоретичні та практичні методи оцінювання технічного стану 
транспортних споруд : монографія / А.М. Онищенко, Л.Л. Янчук, І.В. Башкевич 
та ін. – Київ, 2022. – 165 с. 

12. Теоретичні та практичні дослідження довговічності дорожнього 
цементобетонного покриття : монографія / А.М. Онищенко, Н.П. Чиженко, 
С.Ю. Цепелєв. – Київ : НТУ, 2023. – 237 с. 
 
 

3 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНОГОГ БУДІВНИЦТВА 
 

1. Сучасний стан дорожньої та аеропортової галузі. 
Сучасний стан дорожньої галузі. Класифікація мережі автомобільних 

доріг України. Структура управління дорожнім та аеродромним господарством. 
Фінансування дорожньої галузі. Міжнародні транспортні коридори. 

 

2. Капітальний ремонт автомобільної дороги та аеродромного 
покриття. 

Класифікація робіт у дорожньому та аеродромному будівництві. 
Капітальний ремонт насипу. Капітальний ремонт дорожнього та аеродромного 
одягу. Матеріали. Машини та механізми. Аварійні роботи. 

 

3. Реконструкція автомобільної дороги та аеродрому. 
Оцінка стану дороги та аеродрому і призначення заходів щодо 

реконструкції доріг та аеродромів. Способи поширення насипів і виїмок. 
Технологія поширення земляного полотна. Двостороннє поширення земляного 
полотна. Одностороннє поширення земляного полотна. Особливості та 
переваги, машини та механізми. Способи реконструкції дорожніх та 
аеродромних одягів. Поширення дорожнього та аеродромного одягу і його 
посилення, зміцнення узбіч. Особливості технології та способи влаштування, 
машини та механізми. 

 

4. Водопропускні труби на автомобільних дорогах. 
Класифікація водо пропускних труб. Переваги та недоліки в порівнянні з 

малими мостами. Основні типорозміри та конструкція. Підготовчі роботи при 
влаштуванні водопропускних труб. Влаштування котловану під водопропускні 
труби, вимоги. Технологія виконання робіт. Влаштування фундаменту та 
монтаж основних елементів труби, вимоги. Технологія виконання робіт. 
Будівельний підйом. Монтування оголовків і кілець труб. Влаштування 
гідроізоляції труб. Укріплення б’єфів. 

 

5. Регенерація дорожнього та аеродромного одягу. 
Регенерація дорожнього та аеродромного одягу, класифікація. Гаряча 

регенерація. Машини та механізми. Технологія термоукладання, 
термозмішування. Технологія RemixPlus. Холодна регенерація. Машини та 
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механізми, види в’яжучих, переваги та недоліки. Технологія виконання робіт, 
комбінована регенерація, машини та механізми. Види в’яжучого, переваги та 
недоліки. Технологія виконання робіт. 

 

6. Емульсійні новітні технології. 
Емульсії загальні поняття і класифікація, взаємодія з кам’яними 

матеріалами. Поверхнева обробка, призначення і класифікація, норми витрат 
щебеневих матеріалів і в'яжучих при влаштуванні поверхневих обробок. 
Тонкошарові покриття, призначення і класифікація. Холодні литі суміші, 
класифікація, визначення, функції, матеріали, переваги та недоліки. Технологія 
укладання емульсійно-мінеральної та холодної асфальтобетонної суміші. 
Технологія влаштування ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих або 
щебенево-мастикових. Струменевий метод ямкового ремонту. 
 

Література 
 

1. Технологія будівництва автомобільних доріг (для самостійної роботи 
з вивчення дисципліни) : навч.-метод. посіб. / [Савенко В.Я., Славінська О.С., 
Каськів В.І. та ін.] – К. : НТУ, 2004. – 256 с.  

2. Савенко В.Я. Основи технології будівництва автомобільних доріг : 
навчально-методичний посібник / В.Я. Савенко, О.С. Славінська. – Київ : НТУ, 
2004. – 236 с. 

3. Ткачук В.М. Технологія будівництва земляного полотна автомо-
більних доріг : тексти лекцій. Ч. 1 / В.М. Ткачук, В.Й. Заворицький; за ред. 
В.Й. Заворицького. – Київ : КАДІ, 1993.  

4. Проектування аеропортів: підручник для вузів / М.Ф. Дмитриченко, 
М.М. Дмитрієв, О.М. Папченко і ін. – Київ : Національний Транспортний 
Університет, 2010. – 248c.  

5. Інженерні основи аеропортобудування : навч. посібник / Лапенко О.І., 
Родченко О.В., Скребнєва С.М. та ін. – Kиїв : Національний авіаційний універ-
ситет, 2017. – 316 с.  

6. Технологія будівництва автомобільних доріг в прикладах / 
В.Я. Савенко, О.С. Славінська, Г.М. Фещенко та ін. – Київ : НТУ, 2003. – 377 с. 

7. Перспективи використання проникного цементобетону при будівниц-
тві об’єктів транспортної інфраструктури / Гамеляк І.П., Рутковська І.А., 
Герасименко А.В. та ін. // Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і 
дорожнє будівництва». – Випуск 110, 2021. – С. 69–84. 

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/69.pdf 
8. Дренуючий цементобетон для гідротехнічного, дорожнього та 

аеродромного будівництва / Гамеляк І.П., Шургая А.Г., Якименко Я.М. та ін. // 
Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». – 
Випуск 109, 2021. – С. 88–102. 

9. Ефективність використання модифікаторів бітуму та  асфальтобетону 
при ремонті магістральних автомобільних доріг / Гамеляк І.П., Палєшев О.С., 
Ренейська С.В. // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Науково-
технічний збірник. – Вип. 108, 2020. – С. 12–21. 

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/110/69.pdf
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10. Використання відходів виробництва в дорожньому будівництві 
України. Вісник Національного транспортного університету / Дмитрієв М.М., 
Гамеляк І.П., Островерхий О.Г. і ін. / Серія «Технічні науки». Науково-
технічний збірник. – Випуск 1 (48), 2021. – С. 143–156. 

http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/48/143-156.pdf 
11. Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції 

автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти : навч. посіб. / 
М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко, Д.Л. Журавский. – К. : НТУ, 
2017. – 282 с. 

12. ДБН В.2.3-4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Части-
на І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. – К. : Мінрегіон України, 2015. – 
109 с. 

13. ДБН В.2.3–20:2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання 
та приймання робіт. – К. : Мінбуд України, 2008. 

14. ВБН В.2.3 – 218-010-97 Влаштування шорстких поверхневих обробок 
покриттів автомобільних доріг. – К. : Укравтодор 1997. – 35 с. 

15. ВБН В.2.3-218-178-2004 Влаштування поверхневих обробок покриття 
автомобільних доріг на основі бітумних емульсій. – К. : Укравтодор, 2004. – 
18 с. 

16. ВБН В.2.3-218-177-2004 Ямковий ремонт асфальтобетонного покрит-
тя автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних 
емульсій. – К. : Укравтодор, 2004. – 11 с. 

 
 

4 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО 
БУДІВНИЦТВА 

 
1. Діагностика транспортно-експлуатаційного стану автомобільних 

доріг та аеродромів. 
Огляд основних наукових досліджень в області експлуатації доріг та 

аеродромів. Стан впровадження результатів наукових досліджень в умовах 
України. Основні проблеми експлуатації доріг та аеродромів в Україні та 
найважливіші шляхи їх вирішення. Методи оцінки транспортно-
експлуатаційного стану доріг та аеродромів. Вимоги до транспортно-
експлуатаційного стану доріг та аеродромів. Граничний стан дорожніх та 
аеродромних конструкцій та основні критерії. Деформації і руйнування 
земляного полотна, їх причини та способи ліквідації або локалізації. 
Деформації та руйнування дорожніх та аеродромних одягів. Основні види, їх 
причини та способи ліквідації. Процеси руйнувань в засобах інформаційного 
забезпечення руху та об’єктах інженерного оснащення доріг, основні напрямки 
локалізації руйнувань та відновлень. Система оцінки якості доріг та 
аеродромів, її критерії та показники. Суть якості автомобільної дороги та 
аеродрому. Сучасна система техніко-економічних критеріїв якості одягів та їх 
кількісних показників. Експлуатаційна надійність одягу як обов’язковий аспект 
його якості. Режим та безпека руху на дорогах, моделі транспортних потоків та 

http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/48/143-156.pdf


 11 

оцінка їх стану. Закономірності зміни режиму в часі та просторі. Вплив 
режимів руху на безпеку руху. Методи оцінки та прогнозування умов безпеки 
руху та безпеки на авіатранспорті.  

 
2. Організація експлуатації автомобільних доріг та аеродромів. 
Організація дорожньо-експлуатаційної служби. Основні задачі дорожньо-

експлуатаційної служби (ДЕС). Принципи і способи організації ДЕС в сучасних 
умовах господарювання. Структура і особливості організації ДЕС на 
державних, місцевих, міжнародних дорогах. Служба організації руху та 
забезпечення сервісу на дорогах. Організація робіт по утриманню та ремонту 
доріг. Основні принципи організації робіт. Господарський та підрядний 
способи. Орендні відношення, бригадний підряд, тендери, концесії. Структура 
та порядок розробки проекту експлуатаційної дороги на 5-10 літній період. 
Розробка технологічних карт і графіків, розрахунок необхідних ресурсів. 
Систематичний та приймальний контроль якості робіт. Організація робіт по 
охороні праці. Технічний облік на автомобільних дорогах. Реєстрація та аналіз 
аварійності на дорозі. Організація обліку руху. Автоматизовані системи і 
технології паспортизації доріг. Інформаційні дорожні системи. Забезпечення 
правил користування автомобільними дорогами. Вивчення дороги і аеродрому 
та умов її експлуатації. Вивчення особливостей роботи дороги в період 
експлуатації. Організація спостережень за впливом природних факторів. 
Визначення строків льодоходу, повені, глибини промерзання, коливань 
горизонту ґрунтових вод. Визначення аварійних ділянок дороги. 
 

3. Обґрунтування видів та системи ремонтно-експлуатаційних робіт 
на дорозі та аеродромі. 

Довговічність та строки служби доріг та аеродромів. Розрахункова схема 
служби доріг. Міжремонтні строки служби доріг та аеродромів, дорожнього та 
аеродромного одягу і покриттів. Планування обсягів дорожньо-ремонтних 
робіт за міжремонтними строками служби. Призначення видів дорожньо-
ремонтних робіт за кількісними показниками якості. Розрахунки і 
обґрунтування плану капітальних ремонтів дороги та аеродрому з 
використанням аналітичного, графоаналітичного і графічного методів. 
Обґрунтування плану поточних відновлювальних ремонтів автомобільних доріг 
за критеріями зносу, технічного ресурсу покриття, рівності і зчіпних якостей 
проїзної частини. Методи та критерії оптимізації строків проведення та обсягів 
цих ремонтів. Обґрунтування обсягів робіт з поточних підтримуючих ремонтів 
і утримання автомобільних доріг. Оптимізація стратегій ремонтно-
експлуатаційних робіт. Методи та критерії. Існуючі автоматизовані системи. 
Особливості розроблюваних українських систем оптимізації. 

 

4. Визначення пропускної здатності малих штучних споруд. 
Основні розрахункові характеристики опадів і басейнів водозбору. 

Визначення максимальної витрати води. Розрахунок основних елементів 
живого перерізу і середньої швидкості потоку. 
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5. Забезпечення безпеки і зручностей руху засобами дорожньої 
служби. 

Забезпечення безпеки руху засобами дорожньої служби. Класифікація 
дорожньо-транспортних подій (ДТП). Статистика та основні чинники ДТП. 
Визначення втрат від ДТП. Класифікація засобів та способів забезпечення 
безпеки руху. Інженерно-дорожні заходи по забезпеченню безпеки руху, 
області їх використання та ефективність. Основні принципи підвищення 
безпеки руху на дорогах. Сучасні тенденції в розвитку теорії і практики 
забезпечення безпеки руху. Забезпечення безпеки руху дорожньо-
технологічними заходами – поліпшенням зчіпних якостей та умов руху, 
організацією зимового утримання доріг, покращенням інформаційного 
забезпечення руху та геометрії доріг. Покращення та оптимізація зимового 
утримання автомобільних доріг. Забезпечення безпеки руху в несприятливі 
періоди доби і року.  

 
Література 

 

1. Експлуатація аеродромів : підручник для студентів вищих закладів 
освіти / М.Ф. Дмитриченко, М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк та ін. – Київ : НТУ, 
2018. – 420 с. 

2. Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції 
автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти : навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, 
А.М. Дмитриченко, Д.Л. Журавський. – Київ : НТУ, 2017. – 244 с. 

3. Кизима С.С. Експлуатація автомобільних доріг. – Київ : МОНУ / 
НТУ, 2009. – 272 с. 

4. Кизима С.С. Основи експлуатації автомобільних доріг. – Київ : 
МОНУ / НТУ, 2002. – 234 с. 
 
 

5 ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ОЦІНКА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
 

1. Умови роботи автомобільних доріг. Деформації і руйнування на 
автомобільних дорогах. 

Автомобільні дороги та їх характеристики. Основні вимоги до геомет-
ричних параметрів доріг. Діагностика і оцінка стану автомобільних доріг. 
Вплив автомобіля на дорогу. Деформації і руйнування земляного полотна. 
Міцність і деформація дорожнього та аеродромного одягу. Види деформацій і 
руйнувань дорожніх одягів. Процеси руйнувань в засобах інформаційного 
забезпечення руху та об’єктах інженерного облаштування доріг. 
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2. Основні транспортно-експлуатаційні показники автомобільної 
дороги. Методи та прилади визначення міцності дорожнього та 
аеродромного одягу, зчіпних якостей і рівності дорожнього та 
аеродромного покриття. 

Транспортна робота автомобільної дороги. Транспортно-експлуатаційні 
якості дорожнього та аеродромного одягу і земляного полотна. Загальний стан 
автомобільної дороги та умови руху по ній. Ефективність транспортної роботи 
дороги. Методи визначення міцності дорожнього та аеродромного одягу. 
Методи визначення зчіпних якостей покриття проїзної частини. Методи 
визначення рівності проїзної частини. 

 

3. Відповідність дорожніх умов транспортним потокам. 
Методи оцінювання дорожніх умов. Оцінювання швидкості руху. 

Оцінювання дорожніх умов за інтенсивністю руху і пропускною здатністю. 
Оцінювання дорожніх умов за коефіцієнтами аварійності. Оцінювання 
дорожніх умов за коефіцієнтами безпеки руху. Оцінювання дорожніх умов за 
зчіпними якостями, міцністю та рівністю дорожніх покриттів. 

 

4. Технічний облік і паспортизація автомобільних доріг та 
транспортних споруд. 

Технічний облік і паспортизація автомобільних доріг. Вимірювальні 
роботи під час паспортизації автомобільних доріг. Технічні засоби для 
технічного обліку і паспортизації доріг. Паспортизація транспортних споруд. 
Облік руху на дорогах.  

 

5. Оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх 
мостів. Збір вихідних даних для оцінки і прогнозування технічного стану 
елементів моста. Визначення стану елементів моста. Уточнення стану 
елементів за обчисленням вантажопідйомності. Визначення стану елементів за 
реальною характеристикою безпеки елементів. Прогнозування строку 
безпечної експлуатації елементів (визначення залишкового ресурсу). 
оцінювання технічного стану моста в цілому для визначення необхідності 
проведення певних експлуатаційних заходів для споруди. 

 

6. Якість дороги, її критерії, показники та методи оцінки. 
Встановлення номенклатури показників якості дорожньо-будівельної 

продукції. Методи кваліметрії в дорожньому будівництві. Методи експертної 
оцінки якості. Методи комплексної оцінки якості. Теоретичні положення 
забезпечення якості в дорожньому будівництві. Технологічна спадковість та її 
вплив на забезпечення якості продукції. Критерії підтримання необхідного 
рівня якості доріг в процесі експлуатації. 

 
Література 

 

1. Савенко В.Я. Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних 
доріг / В.Я. Савенко, В.В. Губа. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 229 с. 



 14 

2. Заворицький В.Й. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних 
доріг / В.Й. Заворицький, М.Д. Аленіч, С.С.Кизима – Київ : ІСДО, 1995. – 136 с. 

3. ДСТУ 3587–97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, 
вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. 

4. СОУ 45.2-00018112-042:2009. Автомобільні дороги. Визначення 
транспортно-експлуатаційних показників дорожніх одягів. 

5. Кизима С.С. Експлуатація автомобільних доріг. – Київ : МОНУ / 
НТУ, 2009. – 272 с. 

6. ГБН В.2.3-37641918-553:2013. Споруди транспорту. Мости та труби. 
Сталезалізобетонні конструкції. [Чинні від 2013-09-01]. Вид. офіц. – Київ : 
Укравтодор, 2013. – 77 с. 

7. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні 
вимоги проектування. Вводяться на заміну ДБН В.2.3-14:2006. [Чинні  
від 2010-03-01]. Вид. офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 52 с. 

8. ДБН В.2.3-6:2009. Мости та труби. Обстеження і випробування. 
[Чинні від 2010-03-01]. Вид. офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 43 с. 

9. ДСТУ 8814:2018. Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни 
та визначення понять. [Чинний від 2019-01-10]. Вид. офіц. – Київ : ДП 
«УкрНДНЦ», 2019. – 33 с. 

10. ДСТУ-Н Б.В.2.3-23:2012. Споруди транспорту. Настанова з 
оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів. [Чинний 
від 2019-10-01]. Вид. офіц. – Київ : Мінрегіонбуд України, 2012. – 116 с.  

11. Технічна експертиза та майнова оцінка автомобільних доріг: 
навчальний посібник / Славінська О.С., Савенко В.Я.,  Бубела А.В. і ін. – Київ : 
НТУ. – 2016 – 320 с. 
 
 

6 СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО 
БУДІВНИЦТВА 

 
1. Загальні відомості про сучасні дорожньо-будівельні матеріали та 

вироби. Класифікація сучасних будівельних та дорожньо-будівельних 
матеріалів. Фізичні, механічні, хімічні та експлуатаційні властивості сучасних 
будівельних матеріалів.   

 

2. Матеріали і вироби із кам’яних матеріалів.  
Класифікація матеріалів і виробів із природних кам’яних матеріалів. 

Вимоги до матеріалів і виробів із природних кам’яних матеріалів. 
 

3. Мінеральні в’яжучі матеріали.  
Нові нормативні документи в області мінеральних в’яжучих матеріалів. 

Сучасне трактування фізико-хімічних процесів, що проходять при гідролізі і 
гідратації цементів, процеси твердіння і міцності цементів. Склад, структура і 
властивості природних будівельних матеріалів і матеріалів на основі 
неорганічних в’яжучих. 
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4. Цементобетон.  
Нові нормативні документи, що регламентують розрахунок приготування 

і застосування цементних бетонів. Сучасні вимоги до складових для 
дорожнього та аеродромного цементного бетону. Хімічні добавки для дорожніх 
цементних бетонів. Методи визначення морозовитривалості дорожніх 
цементних бетонів. Вироби з бетону і залізобетону для дорожнього та 
аеродромного будівництва. 

 

5. Укріплені ґрунти. Теоретичні основи укріплення ґрунтів. Укріплення 
ґрунтів органічними і неорганічними в’яжучими. Комплексне укріплення 
ґрунтів. Технологія виготовлення органо-мінеральних сумішей. 

 

6. Органічні в’яжучі матеріали. Нафтові дорожні бітуми. 
Нові нормативні документи, що регламентують вимоги до органічних 

в’яжучих матеріалів (бітумів і дьогтів). Бітумні емульсії. Експлуатаційні й 
аналітичні методи оцінки властивостей бітумів. Модифікатори бітумів. Основні 
сучасні методи приготування полімербітумних в’яжучих. Вимоги до 
полімербітумних в’яжучих. 

 

7. Бітумні емульсії. 
Нові нормативні документи, що регламентують вимоги до бітумних 

емульсій. Класифікація бітумних емульсій. Методи оцінювання властивостей 
бітумних емульсій. Тонкошарові емульсійно-мінеральні покриття. 

 

8. Асфальтобетон. Бітумомінеральні матеріали. 
Нові нормативні документи, що регламентують класифікацію 

асфальтобетонів, розрахунок і приготування асфальтобетонів і 
полімербітумних асфальтобетонів. Литий і мастиковий асфальтобетон. Вимоги 
до матеріалів до литого і мастикового асфальтобетону. 

 

9. Матеріали для ремонту швів та тріщин бетонних покриттів. 
Гідроізоляційні матеріали та вироби. Мастики. Герметики. 

 

10. Сучасні матеріали та вироби. Геотекстилі та віднесені до 
геотекстилів вироби. 

Класифікація геосинтетичних матеріалів. Функції геосинтетики. 
Матеріали для розділяння, армування основ, фільтрування та дренування. 
Методи випробувань та основні властивості геосинтетиків. 
 

Література 
 

1. Авіаційне будівельне матеріалознавство : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл., які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» / М.М. Дмитрієв, І.П. Гамеляк, А.М. Дмитриченко і ін. – К. : НТУ, 
2016. – 258 с. 

2. Будівельне матеріалознавство / За редакцією П.В. Кривенка. – К. : ТОВ 
УВПК «ЕксОб», 2004. – 704 с. 
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3. Будівельне матеріалознавство / Дворкін Л.І. – Рівне : РДТУ, 2000. – 
448 с. 

4. ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріалів 
у дорожніх конструкціях. Основні вимоги. – Київ :  Мінрегіонбуд України, 
2015. – 120 с. 

5. ДСТУ 8607:2015 Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи 
випробування. – Київ : Держстандарт, 2015. – 120 с. 

 
 
7. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 

 
1. Основи та фундаменти.  
Визначення, призначення. Конструкція, матеріали, умови застосування, 

правила конструювання, розрахунки на міцність, стійкість та деформативність. 
Технологія влаштування. 

 

2. Палі та пальові фундаменти.  
Несна здатність. Конструювання. Розрахунки. Технологія будівництва. 
 

3. Опускні колодязі та кесони.  
Правила конструювання, розрахунки, технологія спорудження. 

 
Література 

 
1. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила 

проектування. – К. : Міністерство будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України, 2006. – 359 с. 

2. ДБН В.2.1-10-2009 Об’єкти будівництва та промислова продукція 
будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та 
фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К. : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 79 с. 

3. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення 
несучої здатності за результатами польових випробувань. - К. : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 90 с. 

4. ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Основи та фундаменти споруд. Палі. 
Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань. - К. : 
Мінрегіонбуд України, 2011. 

5. Мости : конструкції та надійність / [Лучко Й.Й., Коваль П.М., Лантух-
Лященко А.І. та ін.]. – Львів, 2005 – 989 с. 

6. Кожушко В.П. Основи та фундаменти. Ч. 1. – Харків : 2002. – 500 с. 
7. Кожушко В.П. Основи та фундаменти. Ч. 2. – Харків : 2002. – 542 с. 
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8. БУДІВНИЦТВО ТА ПРОЕКТУВАННЯ МОСТІВ  
 

1. Основні технологічні схеми послідовності процесу монтажу 
прогонових будов. Основні технологічні схеми послідовності процесу 
монтажу проміжних опор. 

 

2. Основні технологічні схеми послідовності процесу монтажу 
берегових опор. Основні відомості про мости. Матеріал, фізико-хімічні 
характеристики. Проїзна частина мостів. Загородження проїзної частини та 
тротуарів. Деформаційні шви.  

 

3. Особливості роботи конструкцій мостів. Конструкція проїзної 
частини. Основні конструкції прогонових будов мостів. Балочні прогонові 
будови.  

 

4. Проектування рамних мостів. Проектування аркових мостів. 
Проектування мостів комбінованих систем. Перевірка міцності і стійкості 
елементів мостів. 
 

Література 
 

1. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила 
проектування. – К. : Міністерство будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства України, 2006. – 359 с. 

2. ДБН В.2.1-10-2009 Об’єкти будівництва та промислова продукція 
будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та 
фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К. : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 79 с. 

3. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення 
несучої здатності за результатами польових випробувань. – К. : Мінрегіонбуд 
України, 2009. – 90 с. 

4. ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на 
будівництво. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 36 с. 

5. ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. – К. : 
Мінрегіон України, 2011. – 64 с. 

6. Проектування сталезалізобетонних мостів : навч. посіб. / В.П. Снитко. 
– К. : НТУ, 2005. – 118 с. 

7. Залізобетонні конструкції з електротермічним попереднім напружен-
ням при монтажі [Текст] / Б.Г. Гнідець [та ін]; ред. Б.Г. Гнідець. – К. : Техніка, 
1996. – 239 с. – ISBN5-7705-0631-8. 

8. Мости : конструкції та надійність / [Лучко Й.Й., Коваль П.М., Лантух-
Лященко А.І. та ін.]. – Львів, 2005. – 989 с. 

9. ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні 
вимоги проектування. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 52 с. 

10. ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. 
Навантаження і впливи. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 66 с. 
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11. Мости : конструкції та надійність / [Лучко Й.Й., Коваль П.М., Лантух-
Лященко А.І та інш.]. – Львів, 2005 – 989 с. 

12. Розрахунки і проектування мостів : навчальний посібник в 2-х томах. 
Том 1 / Закора О., Каплинський Д., Корнієв М. та ін. – К. : НТУ, 2007. – 337 с. 

 
 

9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ 
 

1. Причини виникнення дефектів. Нестійкість бетону до впливу 
навколишнього середовища. Структура бетону та його непроникність. 
Нестійкість бетону до впливу навколишнього середовища.  

 

2. Дія фізичних факторів на конструкцію. Агресивний вплив 
навколишнього середовища. Руйнівна дія атмосфери . 
 

Література 
 

1. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012. Настанова з оцінювання і прогнозування 
технічного стану автодорожніх мостів. 

2. Посібник до ДСТУ-Н «Оцінювання і прогнозування технічного стану 
автодорожніх мостів». 

3. ДБН В.2.3-6-2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження 
та випробування. 

4. ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального 
користування. Види ремонтів та перелік робіт. 

5. Експлуатація і реконструкція мостів / Страхова Н.Є. Голубєв В.О., 
Ковальов П.М., Тодіріка В.В. За ред. Лантуха-Лященко А.І. – 2-е вид. випр. – 
К., 2002. – 408 с. 

6. Обстеження та випробування автодорожніх мостів / В.Г. Кваша; Нац. 
ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2002. – 104 c.  
 

 
10. ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ В ТРАНСПОРТНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 
1. Загальні відомості про дорожні гідротехнічні споруди і основи їх 

гідравлічного розрахунку 
Класифікація гідротехнічних споруд. Основні дорожні гідротехнічні 

споруди. 
 

2. Сполучення б’єфів.  
Визначення глибини в стиснутому перерізі потоку. Гасіння кінетичної 

енергії потоку в нижньому б’єфі гідроспоруди. 
 

3. Сполучні споруди. 
Типи сполучних споруд. Перепади. Розрахунок одноступінчатого 

перепаду. Розрахунок багатоступеневого перепаду. Швидкотоки. 
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4. Водозливи. 
Термінологія і класифікація водозливів. Основна розрахункова формула 

для прямокутного  водозливу. Вільне витікання через не підтоплений 
прямокутний водозлив з тонкою вертикальною стінкою. Вільне витікання через 
підтоплений прямокутний водозлив з тонкою вертикальною стінкою. 
Прямокутні водозливи з широким порогом. Не підтоплений водозлив з 
широким порогом. Підтоплений водозлив з широким порогом. Прямі 
прямокутні водозливи зі стінкою практичного профілю. Прямі водозливні 
стінки прямокутного і трапецеїдального поперечного профілю. 

 

5. Водопропускні труби.  Типи труб і режими протікання в них. 
Безнапірні «короткі» незатоплені труби. Безнапірні «довгі» і затоплені труби. 
Напівнапірні труби. Напірні труби. 

 

6. Розрахунок конструкції нижнього б’єфу за дорожньою трубою. 
Розрахунок контурів зони вільного розтікання. Розрахунок 

конструктивних елементів гасника енергії активного типу. Програмна 
реалізація завдання оптимізації змінних. 

 

7. Малі мости. 
Загальні відомості. Розрахунок отворів малих мостів без урахування 

акумуляції. Основні завдання з розрахунку малих мостів. Розрахунок 
незатоплених підмостових русел. Розрахунок затоплених підмостових русел. 
Розрахунок малих мостів і дорожніх труб з урахуванням акумуляції. 

 

8. Металеві гофровані конструкції.  
Класифікація металевих гофрованих консрукцій. Проектування 

металевих гофрованих конструкцій (МГК).  Монтаж металевих гофрованих 
конструкцій (МГК). Розрахунки металевих гофрованих конструкцій (МГК).  

 
Література 

 

1. ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні споруди. Основні положення. – К. : 
Мінрегіонбуд України, 2010. – 36 с. 

2. ДБН В.2.3-22:2009. Мости та труби. Основні вимоги проектування. – 
К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 74 с. 

3. Бойчук В.С. Штучні споруди на автомобільних дорогах : підручник / 
В.С. Бойчук, Ю.О. Кірічек, О.С. Сенгеєв. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2004. – 
364 с. 
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