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 Ця професійна програма розроблена відповідно до Положення про професійне 
навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та 
соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 
№ 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506 
(зі змінами та доповненнями), Положення про підвищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів залізничного транспорту, затвердженого наказом Укрзалізниці від 
24.10.2001 № 569-Ц, та інших нормативних актів, на основі яких сформована цілісна 
державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 

Мета програми – ознайомлення з напрямами розвитку і удосконалення роботи 
підрозділів колійного господарства філій та регіональних філій АТ «Укрзалізниця» в 
сучасних умовах. 

Очікувані результати – використання отриманих знань при розробленні 
перспективних планів розвитку, створенні та експлуатації автоматизованих систем 
управління, підвищенні якості роботи і безпеки руху та економічної ефективності 
підрозділів колійного господарства. 

 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

курс «Сучасні методи розрахунків колії, оцінки утримання із застосуванням АСУ» 
 

№ 
з/п Назва модуля 

Навчальна робота, 
(годин)* 

Вид 
контролю 

знань Дистанційна Очна 
ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС) 12 10 тестування 
Нормативна частина (3Н) 12 10  

ЗН-1 

Основи трудового законодавства України. Вимоги 
цивільного, господарського, адміністративного 
законодавства України з питань господарської 
діяльності регіональних філій та філій 
АТ «Укрзалізниця» 

2 2  

ЗН-2 Основи психології управління персоналом  2 2  

ЗН-3 

Структурна реформа на залізничному транспорті. 
Основні аспекти Національної транспортної стратегії 
України на період до 2030 року. Стратегія 
АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки. Особливості 
роботи залізничної галузі в умовах демонополізації 
ринку залізничних перевезень 

2 2  

ЗН-4 Інтероперабельність на залізничному транспорті 2   

ЗН-5 Роль залізничного транспорту в забезпеченні сталого 
розвитку суспільства 2 2  

ЗН-6 Проблеми та перспективи впровадження швидкісного 
руху поїздів в Україні 2 2  

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС) 4 4 тестування 
Нормативна частина (ФН) 4 4  

ФН-1 Охорона праці на залізничному транспорті 2 2  
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ФН-2 Проблеми екології та раціонального 
природокористування на залізничному транспорті 2   

ФН-3 Організація оплати праці працівників 
АТ «Укрзалізниця» в сучасних умовах  2  

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС) 20 20 тестування 
Нормативна частина (ГН) 20 20  

ГН-1 
Сучасні та перспективні конструкції колії, стрілочних 
переводів та земляного полотна. Методи їх 
розрахунків 

6 4  

ГН-2 Питаннях будови, укладання та утримання безстикової 
колії 2 2  

ГН-3 
Вирішення задач колійного господарства, пов’язаних з 
підвищенням швидкості руху поїздів з використанням 
Microsoft EXCEL 

2 4  

ГН-4 Передовий досвід використання АСУ для ремонту і 
поточного утримання колії 2 4  

ГН-5 Сучасні методи зйомки та розрахунків плану 
залізничної колії з використанням ЕОМ 2 2  

ГН-6 Забезпечення безпеки руху на залізничному 
транспорті, розрахунки параметрів безпеки 6 4  

Підсумковий контроль:  2  
Всього: 36 36  
Разом: 72  
* При підвищенні кваліфікації керівних працівників та фахівців: 
- за формою з елементами дистанційного навчання (1 тиждень дистанційного навчання на 
виробництві за допомогою он-лайн веб-ресурсів навчального закладу (не більше 36 годин) і  
1 тиждень очного навчання у навчальному закладі (не більше 36 годин) – сумарно обсяг навчальної 
роботи не повинен перевищувати 72 години.  

 
МОДУЛЬ ЗН-1 

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ. ВИМОГИ 
ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ФІЛІЙ (ФІЛІЙ) АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

 
Мета модуля - ознайомлення слухачів з правовим регулюванням трудового 

законодавства, умовами прийняття та звільнення працівників, питаннями трудової 
дисципліни, а також з вимогами цивільного, господарського, адміністративного 
законодавства України з питань господарської діяльності регіональних філій (філій) 
АТ «Укрзалізниця» 

Укладач модуля - юрист регіональної філії «Придніпровська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця» Байкалов О. О.  

 



4 

НАВЧАЛЬНО ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення занять 
Очна 
(год) 

Дистанційна 
(год) 

1 Основні положення чинного законодавства 
України про працю. Трудовий договір лекція  2 

2 Прийняття та звільнення. Трудова дисципліна лекція 1  

3 

Основні положення цивільного та 
господарського законодавства України з 
питань господарської діяльності регіональних 
філій (філій) АТ «Укрзалізниця». 

лекція 1  

 Всього:  2 2 
 Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Основні положення чинного законодавства України про працю. 

Трудовий договір. Основні джерела трудового права. Положення Конституції України 
з питань трудового законодавства. КЗпП України, інші закони та нормативно-правові 
акти. Трудовий договір. 

Тема 2. Прийняття та звільнення. Трудова дисципліна. Контракт. Прийняття на 
роботу, Випробування при прийнятті на роботу. Розірвання (припинення) трудового 
договору. Заохочення. Дисциплінарна відповідальність. Правила проведення 
службового розслідування. Матеріальна відповідальність. 

Тема 3. Основні положення цивільного та господарського законодавства України 
з точки зору трудового законодавства. Господарська діяльність структурних 
підрозділів АТ «Укрзалізниця». Господарський договір, особливості укладання та його 
істотні умови. Відповідальність за виконання договірних зобов’язань. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про колективні договори і угоди», зі змінами. 
3. Кодекс законів про працю України, затверджений законом УРСР від 

10.12.1971 (зі змінами). 
4. Господарський Кодекс України. 
5. Постанова КМ України «Про перелік категорій та посад працівників 

залізничного Транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового 
договору» від 15.06.1997 № 764. 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 «Про 
практику розгляду судами трудових спорів» 
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7. Інструкція з діловодства в Державній адміністрації залізничного 
транспорту України, затв. наказом Укрзалізниці 07.11.2012 за № 400-Ц. 

8. Кадровик. Щомісячний спеціалізований журнал за 2015-2019 роки. 
 

МОДУЛЬ ЗН-2 
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Мета модуля - Ознайомити слухачів з поняттями про психофізіологічні та 

психологічні особливості людини та їх вплив на професійну діяльність, а також з 
психологічними аспектами спілкування та засобами вирішення конфліктів. 

Укладач модуля - доцент кафедри «Філософія та соціологія» Снітько Д. Ю. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год) 

Дистанційна 
(год) 

1 Психологічні особливості процесу управління 
персоналом. Поняття лідерства та його основні 
компоненти 

лекція  2 

2 Вирішення ділових та виробничих конфліктів. 
Поняття про психофізіологічні та психологічні 
особливості людини 

Практичні 
вправи, 

тестування 
2  

Всього:  2 2 
Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Психологічні особливості процесу управлінні персоналом. Поняття 

лідерства та його основні компоненти. Сучасні теорії лідерства та розкриття їх 
практичних аспектів. Психоінформаційні технології та користь від їх використання в 
управлінні персоналом. Деякі особливості міжособистісного спілкування на 
вербальному та невербальному рівнях. Значення невербальних сигналів та необхідність 
їх розпізнавання для становлення успішного лідера. 

Тема 2. Вирішення ділових та виробничих конфліктів. Поняття про 
психофізіологічні та психологічні особливості людини. Поняття та типи конфліктів. 
Загальні причини виникнення конфліктів та засоби їх вирішення. Техніки уникнення та 
вирішення конфліктів. Загальні поняття про психологічні типи, їх сильні та слабкі 
сторони, їх психологічну сумісність. Поняття про психофізіологічні (типи 
темпераментів) особливості людини. Репрезентативні системи нейро–лінгвістичного 
програмування (візували, аудіали, кінестетики). Способи сприйняття інформації 
(сенсорний та інтуітивний). Методи прийняття рішення (логічний та етичний) та хист 
людини в різних видах діяльності. Спрямованість особистості (екстраверсія та 
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інтроверсія) та можливості використання її для мотивації (матеріальна та 
нематеріальна) до праці.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Абрамович С.Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація – К., 2004. 
2. Бредемайер К. Искусство словесной атаки. Практическое руководство. – М. 

2006. 
3. Дуракова И. Б. Управление персоналом. – М. – 2006. 
4. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. – М. – 

2006. 
5. Климчук В. А. Практическая психология. – Харьков. – 2015. 
6. Максвелл, Д. 21 беззаперечний закон лідерства. Щоб вести за собою. - Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» - 2017. 
7. Педан Т. Характер за зовнішністю (психологічний практикум). – Київ: НІКА-

ПРІНТ, 2009. 
8. Пінк Д. Драйв. Дивовижна правда про те, що нас мотивує. – Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» - 2016. 
9. Тихонов А.П., Гаврикова И.А. Краткий курс практической соционики // 

«Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология». – 2004.- 
№№ 1-6. 

10. Управление персоналом / Учебное пособие для вузов под редакцией 
Базаровой Т. Ю., Ереминой Б. Л. – М. – 2002. 

 
МОДУЛЬ ЗН-3 

СТРУКТУРНА РЕФОРМА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. ОСНОВНІ 
АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА 
ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ. СТРАТЕГІЯ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» НА 2019-2023 

РОКИ. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ 
ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
Мета модуля - ознайомити слухачів з передумовами та метою реформування 

залізничного транспорту, пріоритетами транспортної політики держави, основними 
напрямками розвитку транспортної галузі на період до 2030 року, ключовими 
викликами та новими можливостями АТ «Укрзалізниця» в умовах демонополізації 
ринку залізничних перевезень. 

Укладач модуля - начальник відділу координації проектів реформування 
служби реформування та розвитку систем управління регіональної філії 
«Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Т. М. Любка. 
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НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток 
залізничного транспорту України. Наслідки 
відсутності адаптації до потреб ринку 

лекція 0,5  

2 Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом. Зобов’язання України щодо 
змін у залізничній галузі 

лекція  1 

3 Мета та основні напрямки реалізації Національної 
транспортної стратегії України на період до 2030 
року 

лекція  0,5 

4 Цілі та очікувані результати реалізації Стратегії 
АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки лекція  0,5 

5 Побудова вертикально-інтегрованої системи 
управління, структурні перетворення 
АТ «Укрзалізниця» 

лекція 0,5  

6. Організація перевезень в умовах демонополізації 
ринку. Розподіл пропускної спроможності 
залізничної інфраструктури. Директива 2001/14/ЄС  

лекція 1  

Всього:  2 2 
Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

Тема 1. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток залізничного 
транспорту України. Наслідки відсутності адаптації до потреб ринку. Сучасна 
структура ринку залізничних перевезень та необхідність її реформування. Вплив 
зовнішнього середовища на залізничний транспорт. Перспективи розвитку залізничних 
перевезень та потенційні можливості галузі. Ризики, викликані відсутністю докорінних 
змін АТ «Укрзалізниця». 

Тема 2. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом. Зобов’язання України щодо змін у залізничній галузі. Європейські підходи у 
організації залізничних перевезень. Вимоги щодо демонополізації ринку залізничних 
перевезень. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом (постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106). 

Тема 3. Мета та основні напрямки реалізації Національної транспортної 
стратегії України на період до 2030 року. Загальні проблеми транспорту що 
потребують розв’язання. Побудова конкурентоспроможної та ефективної транспортної 
системи. Створення конкурентного середовища та сприятливого бізнес-клімату на 
ринку надання транспортних послуг. Лібералізація ринку залізничних перевезень на 
основі рівноправного доступу до залізничної інфраструктури та справедливої 



8 

конкуренції між перевізниками. 
Тема 4. Цілі та очікувані результати реалізації Стратегії АТ «Укрзалізниця» на 

2019-2023 роки. Місія, бачення та цінності АТ «Укрзалізниця». Прогноз попиту на 
перевезення залізничним транспортом. Ключові стратегічні ініціативи. Стратегія 
розвитку профільної діяльності товариства. Стратегія розвитку непрофільної діяльності 
товариства. Реалізація Стратегії. 

Тема 5. Побудова вертикально-інтегрованої системи управління, структурні 
перетворення АТ «Укрзалізниця». Стратегічні ініціативи бізнес-вертикалей: вантажні 
перевезення та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, виробництво та 
сервіс. Виокремлення оператора інфраструктури, вантажних та пасажирських 
перевізників. 

Тема 6. Організація перевезень в умовах демонополізації ринку. Розподіл 
пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Директива 2001/14/ЄС. Права та 
обов’язки менеджера інфраструктури. Державні регуляторні органи. Система 
управління безпекою. Тарифи на надання доступу до залізничної інфраструктури. 
Розподілення пропускної здатності інфраструктури. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Закон України «про Залізничний транспорт». 
2. Проект Закону України «Про залізничний транспорт» № 9512 від 30.01.2019. 
3. Угода про асоціацію України з Європейським союзом ратифікована 

Верховною Радою України 16.09.2014. 
4. Директива 91/440 ЄС від 29.07.1991 Про розвиток залізниць співтовариства. 
5. Директива 2001/14 ЄС від 26.02.2001 Про розподілення пропускної 

спроможності залізничної інфраструктури та стягнення зборів за користування 
залізничною інфраструктурою. 

6. Директива 2004/49 ЄС від 29.04.2004 Про безпеку залізниць у 
Співтоваристві. 

7. Дорожня карта для імплементації Директиви 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 
року. 

8. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, 
затверджена розпорядженням КМУ від 30.05.2018 № 430-р.  

9. Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки. 
10. Статут акціонерного товариства “Українська залізниця” (постанова КМУ від 

2 вересня 2015 р. № 735 у редакції постанови № 938 від 31.10.2018). 
11. Інтегрований звіт АТ «Укрзалізниця» за 2018 рік. 
12. Положення про регіональну філію «Придніпровська залізниця» 

АТ «Українська залізниця» (наказ від 19.02.2018 № 111 у редакції наказу від 27.12.2018 
№784). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/938-2018-%D0%BF#n2
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МОДУЛЬ ЗН-4 
ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 
Мета модуля - Ознайомити слухачів з вимогами технічної сумісності на 

залізничному транспорті та основними нормативними документами 
інтероперабельності. 

Укладач модуля - директор Навчально-наукового центру розвитку професійної 
освіти, доцент кафедри «Колія та колійне господарство» Патласов О. М. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Принципи інтероперабельності на залізничному 
транспорті. Основні нормативні документи з 
інтероперабельності 

лекція  1 

2 Технічні специфікації інтероперабельності 
(ТСІ/TSI). Основні вимоги ТSІ залізничної 
інфраструктури 

лекція  1 

Всього:   2 
Разом:  2 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Принципи інтероперабельності на залізничному транспорті. Основні 

нормативні документи з інтероперабельності. Основні принципи інтероперабельності 
на залізничному транспорті. Міжнародні залізничні організації. Основні нормативні 
документи з інтероперабельності. 

Тема 2. Технічні специфікації інтероперабельності (ТСІ / TSI). Основні вимоги 
ТSІ залізничної інфраструктури. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони. Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII / Голос 
України від 17.09.2014 № 177. 

2. Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань залізничного транспорту // 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1148-р.  

3. Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць 
Співтовариства (Офіційний вісник ЄС, L 237, 24 серпня 1991 року, с. 25-28).

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
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4. Офіційний сайт «European Union Agency for Railways» / доступ 
http://www.era.europa.eu. 

5. Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 
року про інтероперабельність залізничної системи в межах Співтовариства (Офіційний 
вісник ЄС, L 191, 18 липня 2008 року, с. 1-45). 

6. COMMISSION REGULATION (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the 
technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the 
rail system in the European Union (Офіційний вісник ЄС, L 356, 12 грудня 2014 року, с. 
1-109). 

7. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську 
транспортну систему: Монографія. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Д.: Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с. 

8. Європейське залізничне законодавство. Том 2 / За редакцією Матвіїва І. Б. – 
К.: 2006. – 494 с. ISBN 966-8618-06-8. 

9. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі 
транспорту: в 4 т. Т. 3. Залізничний транспорт.: Навчальний посібник / За ред. А. М. 
Рюдзика, І. Б. Матвіїва. – К.: ДП «ДержавтатрансНДІпроект», 2009. – 200 с. ISBN 966-
8799-12-7. 

 
МОДУЛЬ ЗН-5 

РОЛЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
Мета модуля - використовуючи нормативно-технічну та довідкову 

документацію навчити слухачів: оцінювати перспективи розвитку та вплив 
транспорту на суспільство й навколишнє середовище, встановлювати 
конкурентоспроможність залізничного транспорту; визначати заходи, що підвищують 
привабливості залізничного транспорту. 

Укладач модуля - зав. кафедрою «Проектування і будівництва доріг», д.т.н., 
професор Курган М. Б. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Європейська транспортна система – проблеми та 
перспективи. Міжнародні транспортні коридори. 
Європейські транспортні коридори на території 
України 

лекція 2  

2 Триєдина концепція сталого розвитку: екологія-
суспільство-економіка. Вплив транспорту на 
суспільство. Зовнішні витрати 

лекція  2 

Всього:  2 2 
Разом:  4 
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ПРОГРАМА МОДУЛЯ 
 

Тема 1. Європейська транспортна система – проблеми та перспективи. 
Міжнародні транспортні коридори. Європейські транспортні коридори на території 
України. Проблеми та перспективи інтеграції залізничного транспорту України в 
Європейську транспортну систему. Мережа міжнародних транспортних коридорів.  

Тема 2. Триєдина концепція сталого розвитку: екологія-суспільство-економіка. 
Вплив транспорту на суспільство. Зовнішні витрати. Роль залізничного транспорту в 
забезпеченні сталого розвитку суспільства. Приклади впровадження концепції сталого 
розвитку суспільства. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Транспортна стратегія України на період до 2020 року (схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-р. – К., 2010. – 32 
с. 

2. Стратегія відновлення життєздатності залізниць у країнах Європейського 
співтовариства: Офіційний документ «Біла книга» //Комісія Європейського 
співтовариства. – Брюссель, 30.07.96 СОМ (96) 421, остаточна редакція. 

3. Європейське залізничне законодавство. Том 1., К.: ТОВ «НВП 
Поліграфсервіс», 2006.–296с. 

4. Європейське залізничне законодавство. Том 2., К.: ТОВ «НВП 
Поліграфсервіс», 2006.–92с. 

5. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі 
транспорту. Том 3 «Залізничний транспорт».– К.: НВЦ «Інформ АвтоДор», 2009.–199 
с. 

6. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську 
транспортну систему: Монографія. 2-ге вид., переробл. і допов. – Д.: Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с. 

7. Железные дороги мира в ХХI веке / Под ред. Г.Н. Кирпы. – Д.: Из-во 
Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2004. – 224 с. 

8. Дьомін Ю.В. Залізнична техніка міжнародних транспортних систем (вантажні 
перевезення). – К.: „Юнікое-Прес”, 2001. - 342 с. 

9. Курган М. Б. Теоретичні основи впровадження високошвидкісного руху 
поїздів в Україні: монографія / М. Б. Курган, Д. М. Курган; Дніпропетр. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – 283 с. 

10. Бараш Ю. С. Роль залізничного транспорту України в забезпеченні сталого 
розвитку суспільства / Ю. С. Бараш, І. П. Корженевич // Вісник Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.-
Д.,2008.-Вип.24.-С.201-206. 

11. Курган Н. Б. Повышение интероперабельности в международном 
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железнодорожном сообщении Австрия-Словакия-Украина-Россия / Н. Б. Курган, Е. А. 
Возная // Українські залізниці, Міжнародний техніко-економічний журнал. – 2014. – 
№ 12.– С. 24-33. 

12. Курган М. Проблемні питання Євроінтеграції / М. Курган // Українська 
залізниця, 2018, № 5-6 (59-60). С. 45-51. 

 
МОДУЛЬ ЗН-6 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО РУХУ 
ПОЇЗДІВ В УКРАЇНІ 

 
Мета модуля - Використовуючи нормативно-технічну та довідкову 

документацію навчити слухачів оцінювати конкурентоспроможність залізничного 
транспорту, ефективність підвищення швидкості руху як способу привабливості 
залізничного транспорту 

Укладач модуля - завідувач кафедри «Проектування і будівництва доріг», д.т.н. 
професор Курган М. Б. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 

Порівняльний аналіз основних показників роботи 
залізничного транспорту країн світу. Системний 
підхід до вирішення задачі інтеграції 
АТ «Укрзалізниця» до європейської транспортної 
системи 

лекція 1  

2 
Дослідження можливостей і етапів підвищення 
швидкості руху на міжнародних транспортних 
коридорах у межах України 

лекція  1 

3 
Будівництво і реконструкція залізничної мережі 
України для збільшення пропускної спроможності та 
впровадження швидкісного руху поїздів 

лекція 1  

4 
Розмежування вантажних і пасажирських перевезень. 
Впровадження прискореного й швидкісного руху 
поїздів 

лекція  1 

Всього:  2 2 
Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Системний підхід до вирішення задачі інтеграції АТ «Укрзалізниця» до 

європейської транспортної системи. Порівняльний аналіз основних показників роботи 
залізничного транспорту країн світу. Дослідження можливостей і етапів підвищення 
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швидкості руху на міжнародних транспортних коридорах у межах України. 
Тема 2. Європейський досвід впровадження швидкісного руху пасажирських 

поїздів. Три складові організації швидкісного руху поїздів на залізничному 
транспорті. Основні цілі розвитку транспортної стратегії України. 

Тема 3. Будівництво і реконструкція залізничної мережі України для збільшення 
пропускної спроможності та впровадження швидкісного руху поїздів. Модернізація 
колійної інфраструктури. 

Тема 4. Класифікація напрямків руху, схема розмежування вантажного й 
пасажирського руху поїздів. Впровадження прискореного й швидкісного руху поїздів 
як один із способів підвищення привабливості залізничного транспорту. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Транспортна стратегія України на період до 2020 року (схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-р. – К., 2010. – 32 
с. 

2. Кірпа Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську 
транспортну систему: Монографія. 2-ге вид., переробл. і допов. – Д.: Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с. 

3. 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. 

4. Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення 
пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів / М.Д. Костюк, 
В.В. Козак, В.О. Яковлєв, В.С. Алейник та ін. – К.: ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2010. 216 с. 

5. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Залізниці колії 
1520 мм. Норми проектування. ДБН В.2.3-019-2008. – К.: Мінрегіонбуд, 2008.- 142 с. 

6. СТП 01-005:2016 «Рух пасажирських поїздів прискорений. Вимоги до 
інфраструктури та рухомого складу», затвердж наказом АТ «Укрзалізниця» від 
29.04.2016 № 343. 

7. Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення 
допустимих швидкостей в кривих ділянках колії / М. Б. Курган, А. М. Орловський, О. 
М. Патласов, В. В. Циганенко, Д. М. Курган: ЦП-0236: Затвердж. наказом Укрзалізниці 
від 14.12.2010 № 778-Ц. – К., 2010. – 52 с. 

8. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт 
на залізницях України, ЦП-0287, затверджене наказом Укрзалізниці від 03.11.2014 № 
470-ЦЗ/од, введена в дію з 01.04.2015. 

9. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України (ЦП-0269) / 
Е. І Даниленко, А. М. Орловський, М. Б. Курган, В. О. Яковлєв та ін. – К.: ТОВ «НВП 
Поліграфсервіс», 2012. – 456 с. 

10. Курган М.Б. Методика визначення допустимих швидкостей руху поїздів на 
ділянках складного плану залізниці / М.Б. Курган, С.Ю. Байдак, Н.П. Хмелевська // 
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Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. 
Лазаряна. – 2014. №2(50). – С. 83-94. 

11. Курган М. Підготовка колії для підвищення швидкості руху поїздів / М. 
Курган, Д. Курган, Н. Хмелевська // Українська залізниця. - № 9-10 (51-52), 2017. – С. 
14-21. 

12. 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.  

 
МОДУЛЬ ФН-1 

ОХОРОНА ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Мета модуля - ознайомити слухачів з вимогами чинних нормативно-правових 
документів з питань охорони праці, запобігання та ліквідації наслідків виробничих 
аварії та катастроф у підрозділах регіональних філій та філій АТ «Укрзалізниця»; 
формами отримання базових знань щодо планування заходів з охорони праці, безпеки 
та стійкості роботи в підрозділах колійного господарства у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій.  

Укладач модуля - ст. викладач кафедри «Безпека життєдіяльності» Лоза В. Г. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Виробничі аварії та катастрофи, їх класифікація. 
БЖД в надзвичайних ситуаціях. Фактори, які 
впливають на стійкість роботи колійного 
господарства 

лекція 2  

2 Організаційно-технічні заходи щодо попередження 
нещасних випадків і аварій в структурних 
підрозділах колійного господарства. Обов’язки 
керівників щодо профілактики аварій та нещасних 
випадків 

лекція  2 

Всього:  2 2 
Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Охорона праці. Виробничі аварії та катастрофи, їх класифікація. БЖД в 

надзвичайних ситуаціях. Фактори, які впливають на стійкість роботи колійного 
господарства. Основні положення законодавства України про охорону праці. Соціальне 
страхування    від   нещасних   випадків   та   професійних     захворювань.   Виробничі 
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аварії, їх типи, причини виникнення та наслідки. Класифікація небезпечних факторів, 
які впливають на стійкість роботи колійного господарства, забезпечення безпеки в 
умовах надзвичайних ситуаціях. 

Тема 2. Організаційно-технічні та профілактичні заходи щодо попередження 
нещасних випадків і аварій в структурних підрозділах колійного господарства. 
Обов’язки керівників структурних підрозділів щодо профілактики аварій та нещасних 
випадків. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1 Закон України «Про охорону праці», 2002 зі змінами. 
2 Кодекс цивільного захисту України., 2012 зі змінами. 
3 Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2010.  
4 НПАОП 63.21-1.51-00 Правила безпеки та порядок ліквідації аварійних 

ситуацій з небезпечними вантажами, при перевезенні їх залізничним транспортом.  
5 НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників 
6 Постанова КМУ № 368 від 24.03.2004 № 368 «Порядок класифікації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями».  
7 НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного 

транспорту на електрифікованих лініях. 
8 НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у 

колійному господарстві. 
9 НПАОП 0.00-1.73-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом 

та пристроями.  
10 НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному 

транспорті. 
11 «Положення про класифікацію транспортних подій та залізничному 

транспорті» Наказ МІУ від 03.07.2017 № 235. 
12 ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 
13 Д. В. Зеркалов, В. Г. Лоза та ін. Довідник залізничника. Техногенна безпека. 

Книга третя. К., Основа, 2004. 
14 Д. В. Зеркалов, В. Г.Лоза та ін. Довідник залізничника. Охорона праці. Книга 

четверта. К., Основа, 2005. 
15 Відеофільми «Нещасні випадки на коліях», «Аналіз причин аварій з 

кранами». 
 

МОДУЛЬ ФН-2 
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Мета модуля - ознайомити слухачів зі станом питань екологічної безпеки, як на 

http://www.dnaop.com/html/42840/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.1.2-4-2006
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залізничному транспорті, так і в Україні в цілому; найбільш поширеними типами 
забруднень навколишнього природного середовища залізничним транспортом та 
шляхами мінімізації техногенного впливу; основними, правовими, нормативними та 
методичними документами з проблем екологічної безпеки. 

Укладач модуля - Зав. кафедри «Хімія та інженерна екологія» проф., д.т.н. 
Зеленько Ю. В. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Фундаментальні поняття, закони екології та 
нормативно-правова база з питань екологічної 
безпеки. Особливості взаємодії залізничного 
транспорту з навколишнім природним середовищем 

лекція  2 

2 Законодавчі вимоги та особливості оцінки впливу на 
довкілля для структурних підрозділів залізничної 
інфраструктури. Аналіз еколого-економічних ризиків 
на об’єктах Укрзалізниці. Напрямки розвитку 
транспортної екології в Україні 

лекція 2  

Всього:  2 2 
Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Фундаментальні поняття, закони екології та нормативно-правова база з 

питань екологічної безпеки. Особливості взаємодії залізничного транспорту з 
навколишнім природним середовищем. Залізничний транспорт і навколишнє природне 
середовище. Пріоритетність екологічних проблем. Фундаментальні поняття та закони 
екології. Нормативно-правова база з питань екологічної безпеки. Особливості впливу 
залізничного транспорту на довкілля. 

Тема 2. Законодавчі вимоги та особливості оцінки впливу на довкілля для 
структурних підрозділів залізничної інфраструктури. Аналіз еколого-економічних 
ризиків на об’єктах Укрзалізниці. Напрямки розвитку транспортної екології в Україні. 
Принципи нормування техногенного навантаження на довкілля. Сучасні принципи 
аналізу еколого-економічних ризиків на об’єктах Укрзалізниці. Напрямки розвитку 
транспортної екології в Україні. Шляхи покращення екологічної ситуації на 
залізничному транспорті.  
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ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

Документ 1264-XII, чинний, поточна редакція – Редакція від 22.04.2018, підстава 2380-
VIII. 

2. Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 // Чинний. Зі змінами 
№ 2314-VIII від 01.03.2018, ВВР, 2018, № 15. 

3. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - 
№ 36. Чинний. Зі змінами № 2320-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.136. 

4. Закон України «Про відходи» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
1998, № 36-37, ст.242. Зі змінами. Редакція від 01.05.2019, підстава - 2189-VIII. 

5. Шуміло О.М. Екологічне право України. Особлива частина. Навчальний 
посібник рекомендовано МОН України, ISBN: 978-611-01-0964-2, 2017. – 242 с. 

6. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: Учебник. – Сумы: Изд. 
«Университетская книга», 2011. 

7. Зеленько Ю. В. Наукові основи екологічної безпеки технологій 
транспортування та використання нафтопродуктів на залізничному транспорті: 
монографія / Ю. В. Зеленько. – Д.: Издательство Маковецкий, 2010. – 242 с. 

8. Зеленько Ю.В. Параметрична екологія на залізничному транспорті: 
принципи, оцінка, контроль, безпека: монографія / Зеленько Ю.В., Мямлін С.В., 
Недужа Л.О. – Д.: Издательство Литограф, 2014. – 212 с. 

9. Zelenko Yu. Scientific foundation of management of the environmental safety of 
oil product turnover in railway transport / Zelenko Yu., Myamlin S., Sandovskiy M. – Д.: 
Издательство Литограф, 2014. – 332 с. 

10. Правила безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з 
небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом. Зміни до 
Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій. Затверджено 
наказом Мінтрансзв’язку України від 25.11.2008 за № 1431 та зареєстровано в Мін’юсті 
України за № 182/16198. У чинній редакції на 2019р. 

11. Зеленько Ю. В. Розробка принципів оцінки екологічного збитку і 
екологічного ризику при аваріях з нафтопродуктами на залізничному транспорті / Ю. 
В. Зеленько // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту ім. акад. В.Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – № 32. – С. 198–203. 

12. Дорогунцов С. Л., Муховиков A. M., Хвесик М. А. Оптимізація 
природокористування: Навч. посібник: У 5 т. К.: Кондор, 2004. 291 с.  

13. Царенко О. М., Нєсвєтов О. О., Кабацький М. О. Основи екології та 
економіка природокористування. Курс лекції. Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге 
вид. – Суми: «Університетська книга», 2008. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2380-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2380-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2314-19#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-19#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
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МОДУЛЬ ФН-3 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
 

Мета модуля - ознайомити слухачів з: основними питаннями нормування праці, 
змінами в організації оплати праці працівників АТ «Укрзалізниця», режимом праці та 
відпочинку працівників, діючою системою преміювання на залізничному транспорті. 
Підвищити загальний рівень знань слухачів у питаннях фінансово-економічної 
діяльності. 

Укладач модуля - доцент кафедри «Економіка та менеджмент» М. В. Гненний. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 

Основні зміни в організації оплати праці 
працівників АТ «Укрзалізниця»: складові 
фонду оплати праці, тарифна система, 
доплати, надбавки, преміювання 

лекція 1  

2 
Принципи, методи використання робочого 
часу працівників регіональних філій 
АТ «Укрзалізниця»  

лекція 1  

Всього:  2  
Разом:  2 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Нормативно-правова база регулювання оплати праці. Державне 

регулювання оплати праці. Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум. Договірне 
регулювання оплати праці. Колективний договір – основа регулювання трудових 
відносин на підприємстві. Порядок формування фонду оплати праці. Складові фонду 
оплати праці. Умови оплати праці працівників залізничного транспорту. Тарифна 
система оплати праці: тарифна сітка, розряд, тарифна ставка, місячний оклад, схеми 
посадових окладів. Штатний розпис. Види доплат, надбавок. Суміщення, сумісництво, 
виконання обов’язків відсутнього працівника. Тимчасове заміщення. Порядок 
розробки, погодження, внесення змін та затвердження положень про преміювання. 
Показники преміювання – основні і додаткові; виробничі упущення, порядок 
преміювання за основні результати роботи. Кваліметрічна факторно-критерійна модель 
оцінки складності робіт, що виконуються фахівцями. 
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Тема 2. Тарифікація робіт і робітників. Встановлення кваліфікаційних розрядів. 
Класифікатор професій. Види норм. Розрахунок чисельності персоналу на основі 
різних видів норм. Контроль виконання норм, напруженість норм. Класифікація витрат 
робочого часу. Принципи, методи використання робочого часу працівників 
регіональних філій АТ «Укрзалізниця» (хронометраж, фотографія робочого дня). 
Особливості застосування підприємством меншої норми тривалості робочого часу, 
скороченого та неповного робочого, ненормованого робочого часу. Режим праці та 
відпочинку. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Закон України «Про оплату праці», прийнятий постановою Верховної Ради 

України; Закон від 23.09.2010 за № 2559-VI. 
2. Кодекс законів про працю України. 
3. Галузева угода між Міністерством інфраструктури України і Радою 

профспілок залізничників і транспортних будівельників України на 2017 – 2021 роки. 
4. Наказ державного комітету статистики від 13.01.2004 № 5 «Про затвердження 

Інструкції зі статистики заробітної плати». 
5. Наказ державного комітету статистики від 28.09.2005 № 286 «Про 

затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників». 
6. Наказ Укрзалізниці від 28.12.2001 № 743-Ц «Положення Про порядок 

виплати надбавки за вислугу років працівникам підприємств залізничного транспорту». 
7. Положення про оплату праці працівників АТ «Укрзалізниця» введений в дію 

наказом АТ «Укрзалізниця» від 27.04.2018 (зі змінами від 30.11.2018 № 752). 
8. Наказ Укрзалізниці від 01.12.2004 № 916-ЦЗ «Методичні вказівки щодо 

заповнення форм документації з технічного нормування праці на залізничному 
транспорті». 

9. Наказ Укрзалізниці від 22.01.2001 № 36-Ц «Про впровадження Положення 
про організацію нормування праці на залізничному транспорті». 

10. Наказ Укрзалізниці від 10.03.1994 № 40-Ц Особливості регулювання 
робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного 
транспорту, робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням безпеки руху 
поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України (зі 
змінами та доповненнями). 

11. Наказ УЗ від 21.06.2019 Про питання оплати праці працівників 
АТ «Українська залізниця». 

12. Збірник роз'яснень та методичних рекомендацій з організації та нормуванню 
праці для застосування на залізничному транспорті. Наказ УЗ від 15.11.2011 № 225-ЦЗ. 
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МОДУЛЬ ГН-1 
СУЧАСНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ КОЛІЇ, СТРІЛОЧНИХ 

ПЕРЕВОДІВ ТА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКІВ 
 

Мета модуля - показати слухачам перспективні напрямки науково-технічного 
прогресу в колійному господарстві і особливості цих напрямків – створення та методи 
розрахунків верхньої та нижньої будов для забезпечення підвищення швидкостей руху 
поїздів. 

Укладачі модуля - зав. кафедрою «Колія та колійне господарство» доц. Арбузов 
М. А., доц. Губар О. В., доц. Андрєєв В. С. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 
Сучасний стан і удосконалення конструкцій 
верхньої будови колії з використанням 
математичних розрахунків 

лекція 2 2 

2 

Сучасний стан, поточне утримання і 
удосконалення конструкцій стрілочних 
переводів з використанням математичних 
розрахунків. Математичні розрахунки впливу 
несправностей стрілочних переводів на 
безпеку руху 

лекція 2 2 

3 
Сучасний стан і удосконалення конструкцій 
земляного полотна залізничної колії з 
використанням математичних розрахунків 

лекція  2 

Всього:  4 6 
Разом:  10 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Сучасний стан і удосконалення конструкцій верхньої будови колії з 

використанням математичних розрахунків. Математичне моделювання контакту колеса 
та рейки. Перспективи удосконалення рейок: рейки UIC 60, підвищення якості металу, 
проблема зменшення кривизни поверхні кочення. Нові проміжні скріплення. Їх 
особливості, ефективність та недоліки. Математичні розрахунки роботи скріплень під 
дією рухомого складу. Нові конструкції шпал. Стикові скріплення. 

Тема 2. Сучасний стан, поточне утримання і удосконалення конструкцій 
стрілочних переводів з використанням математичних розрахунків. Математичні 
розрахунки впливу несправностей стрілочних переводів на безпеку руху. Математичні 
розрахунки конструкцій нових стрілочних переводів, перспективи їх удосконалення. 
Основні напрямки розвитку конструкції стрілочних переводів на закордонних 
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залізницях. Особливості експлуатації сучасних стрілочних переводів. Норми та 
допуски утримання стрілочних переводів в світі нової інструкції ЦП/0269. Оцінка 
впливу різних несправностей стрілочних переводів на безпеку руху з урахуванням 
типів рухомого складу і умов руху поїздів по стрілочних переводах. 

Тема 3. Сучасний стан і удосконалення конструкцій земляного полотна 
залізничної колії з використанням математичних розрахунків. Математичні розрахунки 
конструкцій земляного полотна, перспективи їх застосування. Робота. Особливості 
експлуатації елементів конструкції земляного полотна залізничної колії. Правила 
улаштування основної площадки земляного полотна при виконанні капітального 
ремонту та реконструкції колії (інструкція ЦП/0204). 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. ЦП/0269, 

2012. 
2. ЦП-0204 «Правила улаштування основної площадки земляного полотна при 

виконанні капітального ремонту та модернізації колії (затверджені 25.12.2008 наказом 
Укрзалізниці № 557-Ц). 

3. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. 
ЦП/0273, 2012. 

4. Інструкція з укладання та утримання рейкової колії з рейками типу Р65, 
UIC60 і пружним проміжним скріпленням типу КПП-5 та високоміцними ізолюючими 
стиками, ЦП-0276, затверджена наказом Укрзалізниці 21.06.2012 за № 227-Ц, введена в 
дію з 01.11.2012. 

5. Інструкція з укладання та утримання високоміцних стиків, ЦП-0107, 2003. 
6. Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних 

переводів та рейок залізниць України. ЦП/0284, ЦП/0285, 2013. 
7. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на 

залізницях України, ЦП-0287, затверджене наказом Укрзалізниці 03.11.2014 за № 470-
ЦЗ/од, введена в дію з 01.04.2015. 

 
МОДУЛЬ ГН-2 

ПИТАННЯ БУДОВИ, УКЛАДАННЯ ТА УТРИМАННЯ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ 
 

Мета модуля - показати слухачам перспективні напрямки науково-технічного 
прогресу в колійному господарстві і особливості одного з цих напрямків – 
використання АСУ у створенні рейкових плітей безстикової колії довжиною з перегін; 
познайомити слухачів з автоматизованими системами розрахунків на прикладі 
створення, поточного утримання і ремонту «довгих» рейкових плітей . 

Укладач модуля - доцент кафедри «Колія та колійне господарство» 
Патласов О. М. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Особливості конструкції безстикової колії лекція  2 

2 

Особливості роботи «довгих» рейкових плітей. 
Математичні розрахунки в технології 
створення, утримання та ремонту «довгих» 
рейкових плітей 

лекція 1  

3 
Використання АСУ в розрахунках та 
вимірюванні нейтральної температури 
рейкових плітей 

лекція 0,5  

4 
Використання АСУ у вирішенні проблем 
поточного утримання та ремонту безстикової 
колії 

круглий стіл 0,5  

Всього:  2 2 
Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Особливості конструкції безстикової колії. Математичні розрахунки з 

визначення температурного інтервалу. Перспективи удосконалення конструкції 
безстикової колії. Збільшення довжини рейкових плітей до довжини блок-ділянки і 
перегону. 

Тема 2. Особливості роботи «довгих» рейкових плітей. Математичні розрахунки 
в технології створення, утримання та ремонту «довгих» рейкових плітей. Математичне 
обґрунтування роботи рейкових плітей довжиною більше 800 м при дії температурного 
напруження. Технічні вимоги до укладання «довгих» плітей. Технологія створення 
«довгих» плітей. Особливості поточного утримання «довгих» плітей. Особливості 
технології виконання колійних робіт на колії з «довгими» плітями, технології ремонту 
колії з «довгими» плітями.  

Тема 3. Використання АСУ в розрахунках та вимірюванні нейтральної 
температури рейкових плітей. Автоматизовані системи контролю за повздовжніми 
напруженнями в рейкових плітях. Особливості існуючих методів визначення 
нейтральної температури. Нові засоби її контролю. 

Тема 4. Використання АСУ у вирішенні проблем поточного утримання та 
ремонту безстикової колії. Круглий стіл за участю викладачів кафедри «Колія та 
колійне господарство», фахівців Головного управління колійного господарства, 
провідних науковців з обговоренням практичних проблем поточного утримання та 
ремонту безстикової колії з «довгими» плітями. 
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ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. ЦП/0269, 
2012. 

2. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. 
ЦП/0273, 2012. 

3. Інструкція з укладання та утримання високоміцних стиків, ЦП-0107, 2003. 
4. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню 

безстикової колії на залізницях України. ЦП/0266, 2012. 
5. Правила і технологія використання старопридатних рейкових плітей, ЦП-

0083, 2002. 
6. Правила з укладання безстикової колії на капітально відремонтованому 

земляному полотні. ЦП-0188. Київ, 2008. 
7. Збірник типових технологічних процесів капітального та середнього ремонтів 

залізничної колії. ЦП-2 - 1998, 2000, ЦП-3/65, 2004, ЦП-3/45, 2006. 
8. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на 

залізницях України, ЦП-0287, затверджене наказом Укрзалізниці від 03.11.2014 № 470-
ЦЗ/од, введена в дію з 01.04.2015. 

9. Бесстыковый путь. Под ред. В.Г.Альбрехта, А.Я.Когана, М.: Транспорт, 2000. 
10. Надежность бесстыкового пути. Под ред. В.С.Лысюка, М.: Транспорт, 2001. 

 
МОДУЛЬ ГН-3 

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОВ’ЯЗАНИХ З 
ПІДВИЩЕННЯМ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

MICROSOFT EXCEL 
 

Мета модуля - познайомити слухачів зі станом справ та перспективами 
підвищення швидкості поїздів на транспортних коридорах України; розкрити проблеми 
виникнення бар’єрних місць для підвищення швидкості поїздів, пов’язаних з устроєм, 
конструкцією та станом залізничної колії; познайомити слухачів з практичними 
рекомендаціями щодо ліквідації бар’єрних місць з використанням Microsoft Excel, 
програми для роботи з електронними таблицями. 

Укладачі модуля - завідуючий кафедрою «Колія та колійне господарство» доц. 
Арбузов М. А., доц. Курган Д. М.  

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Методика визначення бар’єрних місць для 
підвищення швидкості поїздів лекція  1 
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Практичні розрахунки в Excel та рекомендації 
щодо ліквідації бар’єрних місць 

Практичне 
заняття 1  

2 

Розрахункові і фактичні швидкості в кривих 
ділянках колії. Взаємозв’язок норм і 
швидкостей, що допускаються при русі в 
кривих 

лекція  1 

Теоретичні, експериментальні дослідження та 
натурні спостереження роботи кривих лекція 1  

3 

Особливості взаємодії рухомого складу і колії 
в кривих. Практичні розрахунки в Excel 
підвищення зовнішньої рейки в кривих. 
Проблема неспівпадіння відводу кривизни та 
підвищення, розрахунки непогашених 
прискорень при цьому 

лекція 2  

Всього:  4 2 
Разом:  6 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Методика визначення бар’єрних місць для підвищення швидкості 

поїздів. Практичні розрахунки в Excel та рекомендації щодо ліквідації бар’єрних місць. 
Визначення бар’єрних місць для підвищення швидкості поїздів. Практичні розрахунки 
в Excel та рекомендації щодо ліквідації бар’єрних місць. Тягові розрахунки і основні 
технічні параметри лінії, що визначають швидкість руху поїздів. Перешкоди для 
підвищення швидкості: конструкція та стан колії, криві ділянки траси, станції, штучні 
споруди, переїзди, охоронні засоби та ін. Практичні рекомендації щодо впровадження 
заходів по ліквідації бар’єрних місць в колійному господарстві для підвищення руху 
поїздів. 

Тема 2. Розрахункові і фактичні швидкості в кривих ділянках колії. 
Взаємозв’язок норм і швидкостей, що допускаються при русі в кривих. Теоретичні, 
експериментальні дослідження та натурні спостереження роботи кривих. Практичні 
розрахунки в Excel допустимих швидкостей руху в кривих. Теоретичні, 
експериментальні дослідження та натурні спостереження роботи кривих. Оцінка 
комфортності пасажира. Визначення параметрів рейкової колії в кривих на ділянках 
сумісного руху з урахуванням фактичних швидкостей та швидкостей, що плануються.  

Тема 3. Особливості взаємодії рухомого складу і колії в кривих. Практичні 
розрахунки в Excel підвищення зовнішньої рейки в кривих. Проблема неспівпадіння 
відводу кривизни та підвищення, розрахунки непогашених прискорень при цьому. 
Встановлення допустимих швидкостей руху поїздів з урахуванням фактичних 
параметрів рейкової колії. Практичні методи оцінки швидкості руху поїздів по кривим, 
у тому числі з неспівпадінням відводу кривизни та підвищення, розрахунки 
непогашених прискорень при цьому.  
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ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Інструкція з устрою та утриманню колії залізниць України. ЦП/0269, 2012. 
2. Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях 

Державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм. ЦП/0235, 
2011. 

3. Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення 
допустимих швидкостей в кривих ділянках колії. ЦП/0236, 2011. 

4. Технічні вказівки до розшифрування записів колієвимірювальних вагонів, 
оцінки відступів від норм утримання щодо оцінки стану рейкової колії за показниками 
та забезпечення безпеки руху при відступах від норм утримання рейкової колії, ЦП-
0267, Затв. наказом Укрзалізниці № 033-Ц від 01.02.2012. 

5. Журнал “Путь и путевое хозяйство” за 2015-2019 роки. 
 

МОДУЛЬ ГН-4 
ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АСУ ДЛЯ РЕМОНТУ І ПОТОЧНОГО 

УТРИМАННЯ КОЛІЇ  
 

Мета модуля - познайомити слухачів з новими колійними машинами, що 
випускаються за кордоном, їх характеристиками та автоматизованими системами, а 
також з можливостями їх впровадження при виконанні колійних робіт. 

Укладач модуля - зав. кафедрою «Колія та колійне господарство» доц. 
Арбузов М. А. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 Автоматизовані системи машин для укладання та 
заміни стрілочних переводів лекція  2 

2 

Зарубіжний та вітчизняний досвід з ремонту та 
поточного утримання колії. Сучасні машини та 
механізми для виконання колійних робіт. АСУ в 
організації робіт по поточному утриманню колії 

лекція 2  

3 Результати впровадження нової системи 
поточного утримання колії (АПУСК) лекція 2  

Всього:  4 2 
Разом:  6 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Автоматизовані системи машин для укладання та заміни стрілочних 

переводів. Автоматизовані системи управління машин. Крани укладальні на 
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залізничному ходу УК-25 СП і УК-25/28 СП. Спеціалізовані колієукладачі на 
гусеничному ходу: DESEC TRACKLAYER, WM 500 U. Застосування колієпідйомників 
для укладання стрілочних переводів. Технології машинізованого укладання стрілочних 
переводів. Типовий технологічний процес укладання стрілочного переводу на 
залізобетонних брусах. Технологія заміни стрілочного переводу колієпідйомником. 

Тема 2. Зарубіжний та вітчизняний досвід з ремонту та поточного утримання 
колії. Сучасні машини та механізми для виконання колійних робіт. АСУ в організації 
робіт по поточному утриманню колії. Сучасні колійні машини для поточного 
утримання колії, їх технологічні можливості та особливості використання при 
поточному утриманні колії та її ремонтах. АСУ в організації ремонтів колії в сучасних 
умовах, в т.ч. організація після осадочного ремонту колії. Використанням сучасних 
колійних машин для удосконалення системи поточного утримання колії. 

Тема 3. Результати впровадження нової системи поточного утримання колії 
АПУСК (автоматизована підсистема управління станом колії). Організація капітальних 
колійних робіт і поточного утримання в сучасних умовах. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних 
робіт, ЦП-0273, 2012. 

2. Збірник типових технологічних процесів капітального та середнього 
ремонтів залізничної колії. ЦП- 2 - 1198, 2000. 

3. Журнал «Путь и путевое хазяйство» за 2015-2018 роки. 
4. Журнал «Железнодорожный транспорт» за 2005-2018 роки. 
5. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт 

на залізницях України, ЦП-0287, затверджене наказом Укрзалізниці від 03.11.2014 
№ 470-ЦЗ/од, введена в дію з 01.04.2015. 

6. Збірник типових технологічних процесів модернізації та капітального 
ремонту залізничної колії, ЦП-31/65, 2004, ЦП-3/45, 2006.  

7. Сайти провідних фірм виробників колійних машин. 
8. Рекламні матеріали провідних фірм виробників колійних машин. 

 
МОДУЛЬ ГН-5 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗЙОМКИ ТА РОЗРАХУНКІВ ПЛАНУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ 
КОЛІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕОМ 

 
Мета модуля - використовуючи нормативно-технічну та довідкову 

документацію, обчислювальну техніку, навчити слухачів: проводити аналіз параметрів 
плану на відповідність встановленим вимогам; оцінювати достовірність вихідних 
даних, отриманих різними методами зйомки; розраховувати параметри кривих за 
умови мінімальних обсягів робіт при перебудові плану лінії; складати паспорти кривих 
і схематичний план станції. 
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Укладач модуля - Зав. кафедрою «Проектування і будівництво доріг», професор 
Курган М. Б. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 

Сучасні методи зйомки та розрахунків плану 
лінії при реконструкції залізничної колії. 
Вимоги й норми до перебудови кривих. 
Встановлення допустимих швидкостей руху 
по кривим 

лекція  2 

2 

Обробка результатів зйомки плану лінії в 
системі RWPlan. Виправка одиноких кривих. 
Встановлення оптимального підвищення 
зовнішньої рейки 

Лабораторна 
робота 1  

3 
Розрахунки плану колії в межах перегону. 
Виконання розрахунків захрестовинних 
кривих. Критерії оцінки 

Лабораторна 
робота 1  

Всього:  2 2 
Разом:  4 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Сучасні методи зйомки та розрахунків плану лінії при реконструкції 

залізничної колії. Вимоги й норми до перебудови кривих. Встановлення допустимих 
швидкостей руху по кривим. Вимоги й норми до зйомки плану лінії (ЦП-0128). Вимоги 
до утримання кривих на ділянках прискореного й швидкісного руху поїздів (Інструкція 
від16.01.2012 № 004-Ц). Встановлення допустимих швидкостей руху по кривим 
(Правила ЦП-0236). 

Тема 2. Обробка результатів зйомки плану лінії в системі RWPlan. Виправка 
одиноких кривих. Встановлення оптимального підвищення зовнішньої рейки. 
Підготовка вихідних даних і виконання розрахунків одиноких кривих (Програма 
RWPlan). Складання паспорту кривої. 

Тема 3. Розрахунки плану колії в межах перегону. Оптимізація кривих у межах 
перегону. Встановлення параметрів проектних кривих. Виконання розрахунків 
захрестовинних кривих. (Програма RWPlan, Правила ЦП-0236, Інструкція від 
14.12.2010 № 778-Ц).Критерії оцінки. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення 
допустимих швидкостей в кривих ділянках колії / М.Б. Курган, А. М. Орловський, О. 
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М. Патласов, В. В. Циганенко, Д. М. Курган: ЦП-0236: Затв. наказом Укрзалізниці від 
14.12.2010 № 778-Ц. – К., 2010. – 52 с. 

2. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України (ЦП-0269) / 
Е.І.Даниленко, А.М.Орловський, М.Б.Курган, В.О.Яковлєв та ін. – К.: ТОВ «НВП 
Поліграфсервіс», 2012. – 456 с. 

3. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на 
залізницях України. ЦП-0287 / А. Бабенко, Г. Линник, К. Мойсеєнко, О. Патласов, 
В. Яковлев. – Київ, 2015. – 45 с. 

4. Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками 
колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від 
норм утримання рейкової колії. ЦП-0267 / О. М. Патласов, В. В.Рибкін, Ю. В. 
Палейчук, С. О. Соломаха, П. В. Панченко. – Київ : 2012. – 25 с. 

5. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Залізниці колії 
1520 мм. Норми проектування. ДБН В.2.3-019-2008. – К.: Мінрегіонбуд, 2008. - 123 с. 

6. СТП 01-005:2016 «Рух пасажирських поїздів прискорений. Вимоги до 
інфраструктури та рухомого складу», затвердж наказом АТ «Укрзалізниця» від 
29.04.2016 № 343. 

7. 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.  

8. Курган Д. М., Гаврилов М. О. Діагностування і виправка положення 
залізничної колії колійними машинами//Українська залізниця. № 8(38).–2016.–С. 60-64. 

9. Интеллектуальные рельсовые системы. RWPlan – реконструкция и выправка 
кривых [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://brailsys.com/RWPlan_0.htm 

10. «Handbuch Gleis» Бернхард Лихтбергер; Руководства по использованию 
путевых машин ф-мы «Плассер & Тойрер». 

11. Инструкции по эксплуатации путевых машин «Plasser & Theurer»; 
Механизированное содержание пути и стрелочных переводов Dipl.Ing. Erwin 
Klotzinger. 

12. Відеоматеріали по роботі сучасних колійних машин з виправки кривих. 
 

МОДУЛЬ ГН-6 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, 

РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕКИ 
 

Мета модуля - Ознайомлення слухачів з: методами забезпечення безпеки руху 
поїздів при утриманні колії та виконанні колійних робіт в сучасних умовах 
експлуатації; основними нормативними документами по забезпеченню безпеки руху. 

Укладачі модуля - зав. кафедрою «Колія та колійне господарство» доц. Арбузов 
М. А., доц. Губар О. В., начальник відділу з координації дій з питань безпеки руху 

http://brailsys.com/RWPlan_0.htm
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(НРБ) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» 
Філіп’єв О. О. 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
теми Зміст теми 

Форма навчання 
Форма 

проведення 
навчання 

Очна 
(год.) 

Дистанційна 
(год.) 

1 
Основи технічного забезпечення безпеки руху. 
Організаційне забезпечення безпеки руху 
поїздів 

лекція  1 

2 
Порядок організації і методика розслідування 
випадків порушення безпеки руху у поїзній і 
маневровій роботі 

Лекція  1 

3 Оцінка впливу несправностей стрілочних 
переводів на безпеку руху лекція 2 2 

4 

Особливості взаємодії рухомого складу і колії 
в кривих. Показники безпеки руху в кривих і 
їх зв'язок зі станом рухомого складу і колії. 
Аналіз сходів, що мали місце в кривих 

лекція 2 2 

Всього:  4 6 
Разом:  10 

 
ПРОГРАМА МОДУЛЯ 

 
Тема 1. Основи технічного забезпечення безпеки руху. Організаційне 

забезпечення безпеки руху поїздів. Сучасний стан безпеки руху поїздів та його 
динаміка. Основні причини інцидентів на залізничному транспорті. Викладаються, 
аналізуються технічні заходи з забезпечення безпеки руху поїздів в колійному 
господарстві. Надається теоретичне й практичне обґрунтування цих заходів. Приклади. 
Викладаються, аналізуються організаційні заходи з забезпечення безпеки руху поїздів в 
колійному господарстві. Вплив цих заходів на стан безпеки руху. Приклади.  

Тема 2. Порядок організації і методика розслідування випадків порушення 
безпеки руху у поїзній і маневровій роботі. Порядок організації розслідування 
інцидентів на залізничному транспорті. Технічна експертиза інцидентів. Комісія по 
розслідуванню при АТ «Укрзалізниця». Методи, що застосовуються при розслідуванні 
інцидентів. Натурне обстеження, Лабораторні дослідження. Теоретичні розрахунки. 
Розшифровка записів локомотивних швидкостемірів. 

Тема 3. Оцінка впливу несправностей стрілочних переводів на безпеку руху. На 
практичних прикладах аналізується вплив відхилень від норм утримання колії на 
безпеку руху поїздів. Сумісний вплив різних відхилень на безпеку руху. Оцінка впливу 
різних несправностей стрілочних переводів на безпеку руху з урахуванням типів 
рухомого складу і умов руху поїздів по стрілочних переводах. 
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Тема 4. Особливості взаємодії рухомого складу і колії в кривих. Показники 
безпеки руху в кривих і їх зв'язок зі станом рухомого складу і колії. Аналіз сходів, що 
мали місце в кривих. Особливості взаємодії рухомого складу і колії в кривих. Аналіз 
умов і характерних ознак сходів в кривих. Додаткові заходи, що забезпечують безпеку 
руху в кривих малого радіусу. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Наказ міністерства Інфраструктури України від 03.07.2017 № 235 
«Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті». 

2. Наказ МІУ від 03.07.2017 № 235 «Про затвердження Положення про 
класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті», зареєстр. МЮУ 
25.07.2017 за № 904/30772. 

3. "Правила технічної експлуатації залізниць України", 2003. 
4. "Інструкція з сигналізації на залізницях України", ЦШ-0001, 2008. 
5. "Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України", ЦД-

0058, 2005. 
6. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт 

ЦП/0273, 2012. 
7. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України. ЦП/0269, 

2012. 
8. Інструкція ЦВ-ЦЛ/0062, 2006 «З огляду, обстеження, ремонту та 

формування вагонних колісних пар». 
9. Інструкція ЦВ–ЦЛ/0058 від 2004 "По експлуатації та ремонту вагонних букс 

з роликовими підшипниками". 
10. Збірник нормативних актів з безпеки руху на залізничному транспорті, 2011. 
11. "Методичні вказівки щодо порядку службового розслідування причин 

сходжень рухомого складу з рейок на залізницях України" ЦРБ-0036. 
12. "Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній 

адміністрації залізничного транспорту України", затверджені наказом Міністерства 
інфраструктури України від 01.04.2011 № 27 зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 17.06.2011 № 729/19467. 

13. Статуту залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.04.1998 № 457 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 
№ 1510 від 11.10.2002, № 1973 від 25.12.2002, № 720 від 29.12.2014, № 977 від 
25.11.2015). 

14. Статут акціонерного товариства «Українська залізниця», затв. Постановою 
КМУ від 02.09.2015 № 735 (у редакції постанови КМУ від 31.10.2018 № 938). 

15. Класифікація та каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних 
переводів на залізницях України. ЦП-0284. Затв. наказом Укрзалізниці від 27.02.2013 
№ 050-Ц/од. 

16. Класифікація та каталог дефектів і пошкоджень рейок на залізницях 
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України. ЦП-0285. Затв. наказом Укрзалізниці від 27.02.2013 № 050-Ц/ОД. 
17. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню 

безстикової колії на залізницях України. ЦП/0266, 2012. 
18. Технічні вказівки до розшифрування записів колієвимірюваних вагонів, 

оцінки відступів від норм утримання залізничної рейкової колії, та вжиття заходів 
щодо забезпечення безпеки руху поїздів при їх виявленні. ЦП/0267, 2012. 

 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

 
Мета контролю – проведення аналізу отриманих слухачами знань з питань 

діючого законодавства, реформування залізничного транспорту, психології, охорони 
праці, екологічної безпеки об’єктів залізничного транспорту, безпеки руху, а також 
знання сучасної нормативно-технічної документації, конструкції залізничної колії, 
стрілочних переводів та земполотна, автоматизованих систем управління колійним 
господарством та можливістю використання їх у своїй виробничій діяльності. 

 
Підсумкове заняття проводиться по закінченню навчання у вигляді тестування 

за всіма темами професійної програми.  
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і будівництво доріг» д. т. н., професор  __________________ М. Б. Курган 
 
Зав. кафедрою «Колія та  
колійне господарство» к.т.н., доцент __________________ М. А. Арбузов 
 
 
Методист в/к ЦРПО __________________ Л. О. Григоренко 
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