
Силабус дисципліни 
Сучасні інформаційні технології в проектуванні автомобільних доріг 

 
Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Сучасні інформаційні технології в проектуванні 
автомобільних доріг, 5 кредити  ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладачів  

Лужицький Олег Федорович, старший викладач кафедри 
«Проектування і будівництво доріг», 
тел. (056) 373-15-48, proectbud@gmail.com 

Семестр у якому можливе  
(планується) вивчення 
дисципліни 

8 семестр, «бакалавр» 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується 

ННЦ «ОБД», ОП «Автомобільні дороги та аеродроми» 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Здатність використовувати у професійній діяльності 
знання з улаштуванням автомобільних доріг, організації 
руху і перевезень, визначати вимоги до конструкції доріг 
за їх призначенням. 
Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для 
розробки документації з обстеження об’єктів 
автомобільного господарства, їх систем та елементів 
Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні 
показники об’єктів автомобільного господарства, їх систем 
та елементів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Математика, Транспорт і шляхи сполучення, Інженерна 
геодезія, Метрологія та стандартизація, Інформаційні 
системи і технології, Проектування автомобільних доріг та 
аеродромів, Будівництво автомобільних доріг та 
аеродромів, Комп'ютерні технології в будівництві та 
експлуатації автомобільних доріг та аеродромів. 

Основні теми дисциплін  32 години лекцій, 32 годин практичних занять,  
86 години самостійна робота, екзамен. 
Основні теми лекцій: 
Призначення та основні елементи системи 
автоматизованого проектування автомобільних доріг 
Технологія проектування доріг з використанням системи 
автоматизованого проектування автомобільних доріг 
Ефективність використання системи автоматизованого 
проектування автомобільних доріг. 
Створення цифрової моделі місцевості за даними 
геодезичної зйомки, GPS, супутникової зйомки, 
відцифровування карт. 
Варіантний підхід до проектування автодороги. Оцінка 
проектних рішень. 
Основні теми практичних занять: 
Створення цифрової моделі місцевості (ЦММ). 
Проектування автодороги з використанням програми . 
Принцип побудови траси та поздовжнього профілю. 
Визначення об’ємів земляних робіт. 
Завдання для самостійної роботи: 
Світові системи сучасних інформаційних технологій у 
проектуванні 



Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової літератури  

Основна 
1 Пуркин В. И. Основы автоматизированного 
проектирование автомобильных дорог: Учеб. пособие / 
МАДИ (ТУ). – М.:2000. – 141 с. 
2 Бойков В.Н., Федотов Г.А., Пуркин В.И. 
Автоматизированное проектирование автомобильных 
дорог. – М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2005. – 224 с. 
3 Мовчан М. І. Проектування автомобільних доріг: навч. 
посібник / М.І. Мовчан, Ю.М. Собко. – Львів : 
Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 116 с. 
4 Солодкий С. Й. Дорожні одяги: навч. посібник / 
С.Й. Солодкий. – Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2012. – 164 с. 
5 Солодкий С.Й. Проектування розв’язок на 
автомобільних дорогах:навч. посібник / С.Й. Солодкий, 
Л.О. Карасьова, Д.О. Куліков. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2012. – 200 с. 
6 Проектування автомобільних доріг: підручник: У 2 ч. 
Ч.1 / О.А Білятинський, В.Й. Заворицький, 
В.П. Старовойда, Я.В. Хом’як; за ред. О.А Білятинського, 
Я.В. Хом’яка. – К.: Вища шк., 1997. – 518 с. 

Додаткова 
7 Державні будівельні норми. Інженерні вишукування для 
будівництва. ДБН А.2.1-1-2014. . [Текст]  – К.: Мінрегіон 
розвитку, будівництва та житлово-комунального госп. 
України, 2014. – 126 с. 
8 Державні будівельні норми України. Споруди 
транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівництво. ДБН В.2.3-4-2007. 
[Текст]  – К.: Мінрегіонбуд, 2007. – 91 с. 
9 Державні будівельні норми. Склад та зміст проектної 
документації на будівництво. ДБН А.2.2-3-2014. . [Текст]  
– К.: Мінрегіон України, 2014. – 33 с. 
10 Митин Н. А. Таблицы для разбивки кривых на 
автомобильных дорогах. – М.: Недра, 1971. – 172 с. 
11 Національний стандарт України. Система проектної 
документації для будівництва. Автомобільні дороги. 
Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення. ДСТУ 
Б А.2.4-29:2008. [Текст]  – 2008. – 30 с. 

 


