
Силабус дисципліни «Залізнична колія» 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЄКТС 

« Залізнична колія », 16 кредитів/480 год. 

Загальна інформація 

про викладача 

Арбузов М.А., к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Колія та 

колійне господарство», тел. +380567931912 

Бондаренко І.О., д.т.н., доцент, професор кафедри «Колія та 

колійне господарство», тел. +380567931542 

Патласов О.М. к.т.н., доцент кафедри «Колія та колійне 

господарство», тел. +380560325928 

Семестр, у якому 

планується вивчання 

дисципліни 

Шостий, сьомий, восьмий семестри для бакалаврів 

Факультет/ННЦ, 

студентам яким 

пропонується 

ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг» 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

2. Здатність до письмової та усної комунікації в професійному 

середовищі державною та іноземною мовами. 

3. Наявність цілісної системи математичних знань, методів 

математичного моделювання, які необхідні для комплексного 

розв’язання задач практичного змісту, дослідження реальних 

процесів та прийняття оптимальних рішень. 

4. Володіння основами проектування, експлуатації та 

технічного обслуговування об’єктів та систем. 

5. Здатність виконувати та розробляти креслення конструкцій 

та математичних моделей об’єктів залізниць, із виконанням 

необхідних технологічних розрахунків та розробкою технічної 

документації. 

6. Здатність використання знання теорії та конструкції для 

розрахунків параметрів плану та профілю залізничної колії, 

стійкості нижньої будови. 

7. Здатність використовувати знання й практичні навички в 

галузі безпеки руху для удосконалення методів організації та 

функціонування залізничної колії. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

«Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Теоретична 

механіка», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», 

«Загальний курс залізниць», «Опір матеріалів», 

«Матеріалознавство та технологія матеріалів», «Економіка 

галузі», «Гідравліка, водопостачання та водовідведення», 

«Надійність та технічна діагностика», «Колійне господарство», 

«Будівлі та будівельні конструкції», «Будова та експлуатація 

штучних споруд залізниць», «Безпека руху та ПТЕ залізниць», 

«АСУ в залізничному господарстві», «Механіка ґрунтів, основи 

та фундаменти» 

Основні теми 

дисципліни 

Вимоги до земляного полотна при його проектуванні, 

спорудженні і утриманні. 

Матеріали для спорудження земляного полотна і їх 

характеристика 



 

Профілі земляного полотна і умови їх застосування. 

Розрахунки стійкості укосів земляного полотна.  

Основи регулювання стоку поверхневих вод.  

Особливості конструкції земляного полотна в складних умовах. 

Призначення з’єднань та пересічень рейкових колій. 

Конструкція стрілки. 

Конструкція жорстких хрестовин та хрестовин з безперервною 

поверхнею кочення.  

Основи геометричного розрахунку стрілочних переводів. 

Комбінації розміщення стрілочних переводів і пересічень 

колій.  

Визначення основних геометричних і осьових розмірів 

стрілочного переводу. 
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