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Перелік 
компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

1. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності. 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 
обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з 
різних джерел. 
2. Наявність цілісної системи математичних знань, методів 
математичного моделювання, які необхідні для комплексного 
розв’язання задач практичного змісту, дослідження реальних 
процесів та прийняття оптимальних рішень. 
3. Здатність використання знання теорії та конструкції для 
розрахунків параметрів плану та профілю залізничної колії, стійкості 
нижньої будови. 
4. Здатність до участі в розробці та управлінні проектами. 
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дисципліни 

«Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Теоретична механіка», 
«Загальний курс залізниць», «Опір матеріалів», «Гідравліка, 
гідропривід та водопостачання», «Механіка ґрунтів, основи та 
фундаменти», «Будівельна механіка», «Матеріалознавство та 
технологія матеріалів», «Нарисна геометрія та інженерна графіка» 

Основні теми 
дисципліни 

1. Основні положення про склад та роботу залізничної колії. 
Конструкція земляного полотна поблизу інженерних споруд. 

2. Конструкція верхньої будови колії на інженерних спорудах.. 
3.  Призначення та конструкція колії на інженерних спорудах 

Рейки. Скріплення. Типи скріплень. 
4. Підрейкова основа (шпали, бруси, плити). Баластний шар. 
5. Безстикова та ланкова колії. Колія на прямих та кривих 

ділянках. 
6. Вписування рухомого складу. 



 

7. Класифікація з'єднань і перехресть колії. Обхідні ділянки 
колії. 

8. Перспективні конструкції верхньої будови колії на 
інженерних спорудах. 
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