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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

6 семестр бакалаврату 

Факультет/ННЦ, студентам 

яких пропонується 
Львівської філії 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

У процесі проходження практики студенти 

повинні навчитися здійснювати виробничий 

контроль додержання технології та якості 

колійно-ремонтних робіт. Набуття навичок з 

організації й технології виробничих процесів, 

використання засобів механізації, 

механізованого колійного інструменту та 

колійних і будівельних машин, прогресивних 

конструкцій та матеріалів верхньої будови колії, 

організації праці і робочих місць монтера колії, 

бригадира колії, робочого відділення з 

урахуванням забезпечення високої якості робіт, 

безпеки руху поїздів, охорони праці та 

навколишнього середовища. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

"Колійне господарство", "Залізнична колія", 

"Технологія та механізація залізничного 

будівництва", "Загальний курс залізниць" 

Основні теми дисципліни Рекомендується приблизний перелік тематики 

індивідуальних завдань: 

1. Різновиди та напрямки діяльності колійних-

машинних станцій (КМС). 

2. Контроль безпечних умов праці в КМС. 

3. Перелік машин важкого типу на балансі 

КМС. 

4. Ремонт колійної техніки та її 

обслуговування. 

5. Огородження місця ремонтних робіт на 

станційних коліях. 

6. Капітальний ремонт переїздів.  

7. Капітальний ремонт стрілочних переводів. 

8. Огородження місця робіт по ремонту колії на 

перегонах. 

9. Охорона праці при роботі на 
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електрифікованій дільниці. 

10. Огородження місця капітальних робіт на 

перегоні. 

11. Капітальний ремонт колії в межах станції. 

12. Заходи охорони праці при роботі машин і 

електроінструмента. 

13. Капітальний ремонт колії на мостах і 

переїздах. 

14. Захист від ураження струмом при роботі з 

електроінструментом та механізмами. 

15. Огородження місць проведення капітальних 

робіт на стрілочних переводах. 

16. Система контролю дотримання пожежної 

безпеки в КМС. 

17. Система контролю охорони праці в КМС. 

18. Особливості виконання капітальних 

ремонтних робіт на централізованих 

стрілочних переводах. 

19. Особливості виконання робіт по ремонту 

колії при електротязі змінного струму. 

20. Забезпечення пожежної безпеки в КМС. 

21. Технологія ремонту колії. 

22. Вимоги електробезпеки при роботі на 

дільниці електричної тяги постійного струму. 

23. Ремонт колії на штучних спорудах. 
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