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 Будівництво залізниць  

  
Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Будівництво залізниць, 5 кредитів ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладачів  

Байдак Сергій Юрійович, старший викладач кафедри 
«Проектування і будівництво доріг», 
 тел. (056) 373-15-48, proectbud@gmail.com 

Семестр у якому можливе  
(планується) вивчення 
дисципліни 

2 семестр, ОС «магістр» 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується 

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

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Здатність до виконання дослідницької роботи з 
елементами наукової новизни; досліджувати, аналізувати 
та вдосконалювати технологічні процеси; демонструвати 
широке розуміння проблем якості процесів та об’єктів 
залізничного транспорту. 
Зрозуміло та недвозначно доносити власні висновки; 
застосовувати універсальні і спеціалізовані системи 
проектування та інженерних досліджень; розраховувати 
характеристики об’єктів залізничного транспорту та 
оцінювати значущість результатів 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Загальний курс залізниць, Інженерна геодезія, Математика, 
Проектування залізниць, Колійне господарство 

Основні теми дисциплін  32 години лекцій, 16 годин практичних занять, 102 години 
самостійна робота, курсовий проект, екзамен. 
Основні теми лекцій: 
Міжнародні транспортні коридори 
Параметри об’єктів інфраструктури 
Комплекс робіт з будівництва залізничної колії та штучних 
споруд 
Перебудова станцій 
Комплекс будівельних робіт з електрифікації залізниць 
Основні теми практичних занять: 
Об’єми основних робіт. Трудові витрати 
Виробнича база. Формування спеціалізованих бригад  
Будівництво другої головної колії на станції, перегонах 
Пасажирські платформи. Пішохідні мости 
Електрифікації станцій та перегонів. 
Формування загального графіку виконання будівельних 
робіт 
Завдання для самостійної роботи: 
Матеріально-технічне забезпечення будівельних 
підрозділів 
Роботи в зимовий період 
Підготовка об’єктів до здачі 
Екологія на залізничному транспорті 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової літератури  

Основна 
1. Організація робіт з реконструкції залізниць [Текст]: 

навч. посібник / Астахов В. М., Бєлікова Н. В., Ватуля 



Л. П., Мануйленко В. Г. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 
151 с. 

2. Этин Ю. М. Организация строительства вторых путей 
[Текст]: Учебно-методическое пособие в 2-х частях / 
Ю. М. Этин, П. Ю. Этин – Гомель : БелГУТ, 2011. – 67 
с. 

3. Корниенко В. К. Электрификация железных дорог 
[Текст] / Корниенко В. К., Котельников А. В., 
Доманский В. Т. – К.: Транспорт Украины, 2004. – 195 
с. 

4. Державні будівельні норми України. Споруди 
транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми 
проектування [Текст]: ДБН В.2.3-19-2018/затв: наказ 
Мін-ва регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
28.09.2018. № 261 / Мінрегіон України. – К.: 
Укрархбудінформ, 2018. – 129 с. 

Додаткова 
5. Соколов Ф. Г. Строительство вторых путей [Текст] / 

Ф. Г. Соколов. – М.: Транспорт, 1990. – 264 с. 
6. Жинкин Г. Н. Организация и планирование 

железнодорожного строительства [Текст]: учебное 
пособие для вузов / Г. Н. Жинкин, И. В. Прокудин. – 
М.: Желдориздат, 2000. – 699 с. 

7. Курган М. Б. Будівництво другої колії [Текст]: 
Методичні вказівки до курсового й дипломного 
проектування / Курган М. Б., Фадєєв В.О., Потапов А.І. 
– Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп., 2010. –  
35 с. 

 
 


