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Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Будова та експлуатація штучних споруд залізниць, 4 кредити 

ЄКТС 

Загальна інформація про 

викладача 

Попович Микола Михайлович, кандидат технічних наук, 

доцент, (056) 353-15-30, popovich n.m.@com.ua 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

V семестр, ОС «бакалавр» 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг» 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Здатність виконувати дослідження. Володіти основами 

проектування, експлуатації та технічного обслуговування 

об’єктів та систем. 

Виконувати розрахунки колії, споруд та їх елементів, 

використовуючи геометричні характеристики, фізико-

механічні параметри залізничної колії, споруд, рухомого 

складу та їх елементів і характер навантаження за допомогою 

правил. 

Вміти проектувати варіанти положення траси залізниць в 

плані і поздовжньому профілі, проектувати мостові переходи 

використовуючи нормативну та довідкову літературу. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Вища математика, фізика, теоретична механіка, опір 

матеріалів, будівельні матеріали, інженерна геодезія, 

будівельна механіка, основи та фундаменти, механіка 

ґрунтів, основи екології та безпеки життєдіяльності, 

матеріалознавство та технологія матеріалів, гідравліка 

Основні теми дисципліни Лекції 

1. Загальні відомості про штучні споруди залізниць – 2 год. 

2. Конструкція дерев’яних мостів – 2 год. 

3. Загальні відомості про конструкцію та розрахунки 

залізобетонних мостів – 6 год. 

4. Загальні відомості про конструкцію та розрахунки 

металевих мостів – 6 год. 

5. Опори залізобетонних і металевих мостів. Опорні частини. 

– 2 год. 

6. Водопропускні труби – 2 год. 

7. Тунелі – 2 год. 

8. Експлуатація мостів – 2 год. 

9. Дефекти штучних споруд. Обстеження та випробування 

мостів – 2 год. 

10. Визначення вантажопідйомності мостів – 2 год. 

11. Ремонт та посилення мостів і труб – 2 год. 

12. Реконструкція мостів і труб – 2 год. 

 

Практичні заняття 

1. Складання схеми (ескіз) мостового переходу – 2 год. 

2. Складання варіанту моста – 2 год. 

3. Розрахунок балкової розрізної прогонової будови зі 

звичайного залізобетону. Розрахунок плити баластного 

корита – 2 год. 

4. Розрахунок балкової розрізної прогонової будови зі 
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звичайного залізобетону. Розрахунок головної балки  – 2 год. 

5. Розрахунок металевої прогонової будови з наскрізними 

фермами. Розрахунок поздовжньої  балки. – 2 год. 

6. Розрахунок металевої прогонової будови з наскрізними 

фермами. Розрахунок поперечної балки – 2 год. 

7. Розрахунок металевої прогонової будови з наскрізними 

фермами. Розрахунок головних ферм – 2 год. 

8. Визначення вантажопідйомності металевої прогонової 

будови з суцільною стінкою – 2 год. 

 

Самостійна робота 

Курсова робота «Проект залізничного мосту». 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
Основна 
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Додаткова  

7. Содержание и реконструкция железнодорожных мостов. 

Под редакцией Якобсона К.К. М: Тр-т, 1975 – 275 с. 
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України, 1999 – 96 с. 

 


