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Кафедра заснована в 1933 році. 

За роки існування кафедру очолювали: 
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професор Гусєв Б.В. (1971-1973 рр.)
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професор Пшінько О.М. ( з 1994 року)
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Кафедра “Управління проектами, будівлі та 

будівельні матеріали” 

здійснює підготовку студентів на факультетах:

-Промислове та цивільне будівництво

- Мости та тунелі

- Організація та будівництво залізниць 

-Економіко-гуманітарний



Студентам денної та безвідривної форм освіти 
викладаються наступні дисципліни:

Цикл “Будівлі та будівельні матеріали”

•Вступ до будівельної справи

•Історія архітектури

•Архітектура будівель і споруд

•Будівлі на залізничному транспорті

•Планування міст і транспорт

•Інженерні мережі

•Реконструкція, кап. ремонт будівель і споруд на залізничному транспорті

•Проектування, будівництво будівель і споруд в особливих умовах

•Архітектурно-конструктивні рішення при реконструкції об’єктів 
промислового та цивільного      призначення

•Будівельне матеріалознавство

•Матеріалознавство і технологія матеріалів

•Фізико-хімічні процеси бетонів і полімерів

•Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті

•Еколого-будівель-не матеріалознавство

•Екологія у будівельних матеріалах та будівництві



Студентам денної та безвідривної форм освіти 
викладаються наступні дисципліни:

Цикл “Управління проектами”

•Формування проектної команди

•Формування проектних альтернатив

•Формування структури проектної команди

•Планування процесів управління змістом та інтеграцією

•Планування процесів управління вартістю та інформаційними зв’язками

•Виконання процесів управління змістом та інтеграцією

•Виконання процесів управління вартістю та інформаційними зв’язками

•Виконання процесів управління трудовими ресурсами, якістю та ризиком

•Управління проектами створення

•Проектування елементів систем: ініціація проектної діяльності

•Формування проектних пропозицій

•Планування процесів управління часом та закупівлями

•Виконання  процесів управління закупівлями та часом

•Прийняття проектних рішень

•Оцінювання результатів проектної діяльності

•Планування процесів управління трудовими ресурсами, якістю та ризиком



В навчальному процесі широко 

застосовується демонстраційний матеріал 

та зразки сучасних будівельних матеріалів 

та їх компонентів

За останні роки викладачами кафедри 

розроблено понад 20 навчальних 

посібників та методичних вказівок



Студентська наука
На кафедрі функціонує студентське науково-технічне товариство (СНТТ). Результати 

досліджень доповідаються на щорічних науково-технічних конференціях студентів та 

молодих вчених, окремі впроваджуються при виконанні дипломних проектів.



Наукова діяльність кафедри

При кафедрі “Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали” 
у 1996 році створена 

ГНДЛ “Матеріали та будівлі для залізничного транспорту”, 
науковий керівник професор Пшінько О.М.:

Напрямки досліджень ГНДЛ :

•розробка оптимальних складів бетонних та полімерних матеріалів для будівництва та 
ремонту бетонних, залізобетонних та кам’яних транспортних споруд;

•розробка ефективних теплоізоляційних матеріалів для цивільного та промислового 
будівництва;

•розробка ефективних технологій формування стінового каменю;

•поліпшення функціонально-технологічних і архітектурно-художніх якостей 
залізничних вокзальних комплексів;

•випробування на міцність і морозостійкість зразків різних будівельних матеріалів;

•розробка рекомендацій з режимів віброформування бетонних і залізобетонних 
виробів;

•розробка технологічних регламентів виготовлення композиційних будівельних 
матеріалів;

•підбір складів бетонних сумішей з використанням хімічних добавок для підводного 
бетонування;

•розробка математичних моделей що дозволяють прогнозувати фізико-механічні 
властивості матеріалів та стан залізобетонних конструкцій.



Розроблений та реалізований проект 

станції Синельникове - 2

Розробка матеріалів для будівництва та ремонту 
бетонних, залізобетонних та кам’яних 

конструкційтранспортних споруд

Розробка математичних моделей для 
прогнозування фізико-механічних властивостей 
матеріалів та стану залізобетонних конструкцій

Визначення 
характеристик 

будівельних 
матеріалів



Відновлення експлуатаційної придатності конструкцій
• Діагностика технічного стану конструкцій 

• Проектні рішення та рекомендації з відновлення конструкцій

1

2

3
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Підсилення конструкцій
Встановлення причин виникнення 

дефектів та пошкоджень

Усунення несанкціонованих отворів в 

конструкціях

Підсилення кам’яної кладки стіни шляхом ін’єктування 

розчинної суміші



Результати наукових досліджень 

викладачів кафедри відображені в 

низці монографій, підручників та 

навчальних посібників

Науково-дослідні роботи за 2010-2016 рр.:

1. «Дослідження т розробка бетонів зі зниженою екзотермією для

зведення масивних споруд транспортного призначення». №

0109U003742. Керівник НДР професор, д.т.н. Пшінько О.М.

2. «Розробка технології утилізації залізничних шпал». №

0110U000900. Керівник НДР к.т.н., доцент Краснюк А.В.

3. «Систематизація та розробка теплоізоляційних матеріалів з

врахуванням специфіки їх експлуатації на залізницях України»

Керівник НДР професор, д.т.н. Пшінько О.М. Термін виконання

2011-2012.

4.«Дослідження та розробка технології очищення баластного

щебеню водяним паром на мобільному обладнанні» Науково-

дослідна робота № ПР/НТО-12349/НЮ – 77.17.12.13. Замовник:

ДП «Придніпровська залізниця». Керівник НДР професор, д.т.н.

Пшінько О.М., відповідальний виконавець доцент, к.т.н. Краснюк

А.В. Термін виконання 2012-2013 рр.

5. «Управління властивостями бетонів, що використовуються для

зведення підводних масивних споруд» Науково-дослідна робота

№ 62.00.14.15. Замовник: Міністерство освіти і науки України.

Керівник НДР професор, д.т.н. Пшінько О.М. Термін виконання

2014-2015 рр.



Результати роботи 

викладачів кафедри та 

студентів відзначені  

дипломами та 

почесними грамотами



З 2013 року на кафедрі відкрита нова 

спеціальність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістр

“Управління проектами”


