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Семестр у якому можливе  
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Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується 

ННЦ «ОБД», ОП «Залізничні споруди та колійне 
господарство» 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для 
розробки проектної документації та обслуговування 
об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів 
2. Здатність аналізувати техніко-економічні та 
експлуатаційні показники об’єктів залізничного 
транспорту та підвищення ефективності виробничого 
процесу 
3. Застосовувати математичні та статистичні методи при 
зборі, систематизації, узагальненні та обробці науково-
технічної інформації 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Інженерна геодезія. Проектування залізниць. Колійне 
господарство. 

Основні теми дисциплін  32 години лекцій, 16 годин практичних занять,  
72 самостійна робота, залік. 
Основні теми лекцій: 
1. Вимоги до проектування плану залізниці. Способи і 
точність зйомки плану лінії. Методи розрахунку виправки 
кривих .  
2. Критерії оцінки проектного рішення. Паспорт кривої.  
Визначення допустимої швидкості руху поїзда в  кривих. 
3. Перебудова кривих з метою підвищення швидкості руху 
поїздів. Проектування плану другої головної колії. 
4. Світовий досвід виправки залізничної колії в плані. 
Вибір ефективного машинного способу. 
Основні теми практичних занять: 
1. Виїзне практичне заняття зйомки кривої способами 
стріл, Гонікберга та координатним. 
2. Обробка результатів зйомки плану лінії в системі 
RWPlan. 
3. Визначення проектних параметрів.   Оцінка проектного 
рішення за різними критеріями. 
3.  Визначення  допустимих швидкостей руху поїздів в 
кривих ділянках колії. 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Конструкція колії, особливості її улаштування в кривих. 
Сили взаємодії залізничної колії та рухомого складу в 
кривих ділянках 



2. Паспортизація кривих ділянок колії. Спеціальний 
геодезичний контроль при утриманні й моніторингу 
залізничної колії. 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової літератури  

Основна 
1. Проектування і розрахунки конструкцій залізничної 
колії. Підручник для вищих навчальних закладів в 2-х 
томах: / Е.І. Даніленко, В.М. Молчанов, М.Б. Курган та ін. 
За ред. Е.І. Даніленка. – К.: «Хай-Тек Прес», 2019. – 344 с.  
2. Организация переустройства железных дорог под. 
скоростное движение поездов: Учебное пособие для вузов 
ж.-д. трансп. / Под ред.. И.В. Прокудина. – М.: Маршрут, 
2005. – 716 с. 
3. Изыскания и проектирование железных дорог учебник для 
вузов / Под ред. И. В. Турбина. – М.: Транспорт, 1989. – 479 
с. 
4. Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і 
встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках 
колії ЦП-0236 / М.Б. Курган, А.М. Орловський, 
О.М. Патласов та ін. – К., 2011. – 52 с. 
5. Положення з проведення польових, вишукувальних та 
проектних робіт при модернізації, капітальному ремонті 
колії та укладанні стрілочних переводів на залізобетонних 
брусах. ЦП-0128. К.: ТОВ ”Швидкий рух”, 2005. – 40 с. 
6. Корженевич И.П. Обработка съемки и расчеты 
железнодорожный путей с помощью програми РВПлан 
[Електронний ресурс] / И.П. Корженевич. – 2009. – 30 с.  

Додаткова 
1. Корженевич І. П. Точность съемки плана железно-
дорожной колеи и пути ее повышения / Вісн. Дніпропетр. 
нац. ун-ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во 
ДНУЗТ, 2009. – Вип. 27. – С. 116-120.      
2. Дослідження впливу стану залізничної колії в плані на 
плавність і безпеку руху поїздів / М. Б. Курган, Д. М. 
Курган, С.Ю. Байдак, Н.П. Хмелевська // Електромагнітна 
сумісність та безпека на залізничному транспорті, 
2017, № 14. – С. 94-101. 
3. Дослідження параметрів залізничної колії у плані за 
різними методами зйомки / М. Б. Курган, Д. М. Курган, С. 
Ю. Байдак, Н. П. Хмелевська // Наука та прогрес 
транспорту. – 2018. – № 2 (74). – С. 77–86.  
4. Курган Д. М. Діагностування та виправлення положення  
залізничної колії колійними машинами / Д.М. Курган., 
М. О. Гаврилов // Українська залізниця № 8 (38), 2016. – С. 
60-64.  
5. Методи зйомки та виправки кривих у плані.  Методичні 
вказівки до курсового та дипломного проектування / 
М.Б. Курган, Н.П. Хмелевська, М.А. Гусак М.А.. – Д. 
ДНУЗТ, 2019. – 40 с. 

 


