
Силабус дисципліни 
 «Ресурсозбереження та новітні технології у проектуванні та будівництві доріг» 

 
Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Ресурсозбереження та новітні технології у проектуванні та 
будівництві доріг, 4 кредити  ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладачів  

Байдак Сергій Юрійович, ст. викл., 
Хмелевська Неля Петрівна асистент, кафедра 
«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 

1. Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для 
розробки проектної документації та обслуговування 
об’єктів залізничного транспорту, їх систем та елементів 
2. Здатність аналізувати та прогнозувати основні 
економічні показники діяльності виробничих підрозділів. 
3. Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні 
показники об’єктів залізничного транспорту, їх систем та 
елементів.  

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Вища математика. Економіка галузі. Екологія та безпека 
життєдіяльності. Проектування залізниць. Проектування 
реконструкції залізниць. Інформаційні системи і технології 

Основні теми дисциплін  32 години лекцій, 16 годин практичних занять,  
72 самостійна робота, екзамен. 
Основні теми лекцій: 
Сутність, мета і завдання економіки ресурсозбереження. 
Основні поняття в ресурсозбереженні.  
Показники використання матеріальних ресурсів 
Технологічні, економічні і соціальні напрямки 
інтенсифікації використання ресурсів. 
Основні теми практичних занять: 
Дослідження ефективності заміни тепловозної тяги на 
електричну. Побудова залежності енергоємності тяги 
поїздів. 
Вирішення задачі енергозбереження. Зменшення витрат 
електроенергії на тягу поїздів. 
Завдання для самостійної роботи: 
Рекреаційні ресурси, їх властивості. Ландшафтні 
рекреаційні ресурси 

Мова викладання українська 



Список основної та 
додаткової літератури  

Основна 
1. Державні будівельні норми України. Споруди 
транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування. 
ДБН В.2.3-019-2018. – К.: Мінрегіонбуд, 2018. - 142 с. 
2.  Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. Основи 
екології та економіка природокористування. Курс лекцій. 
Практикум: Навч. посібник. - Суми: видави. "Універсальна 
книга", 2001.- 326 с. 
3. Конищева Н.М., Кушнирович Н.А., Рожкова Л.В., 
Безверхова Р.И. Ресурсусбережение еколого-
економический аспект.- Киев: Наукова думка. 1992. 
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. 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. 
6. 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. 
Додаткова 
7.  Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів та 
роботи по енергозбереженню на залізничному транспорті 
України за 2006 - 2015 рр. – К., 2006-2015. 
8. ДСТУ 3051-95 (ГОСТ 30166-95) Ресурсозбереження. 
Основні положення 
9. ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення 
економічної ефективності заходів енергозбереження 
10. ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. 
Методика визначення повної енергоємності продукції, 
робіт та послуг 
15. Курган М.Б. Математичні методи та моделі в 
спеціальних задачах. / М.Б. Курган, Д.М. Курган, І.О. 
Бондаренко – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2005. – 27 с. 
16. Курган Н.Б. Повышение интероперабельности в 
международном железнодорожном сообщении Австрия – 
Словакия – Украина – Россия / Н.Б. Курган, Е.В. Возная // 
Українські залізниці. –  2014. № 12 (18). – С. 24-33. 
18. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного 
комітету статистики України. 
19. http://brailsys.com 

 


