
Силлабус дисципліни 

Виробнича практика(залізниці вузької колії) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Виробнича практика(залізниці вузької колії) 

Загальний обсяг дисципліни 3 кредити ECTS (90 

год.) 

Загальна інформація про 

викладача 

Кравець Іван Богданович,  

асистент;  

kravetsivan2017@gmail.com 

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 виконувати огляди колій 

залізниці вузької колії, оволодіти практичними 

навичками застосування вимірювального 

інструменту для залізниць вузької колії, 

застосування нормативно-технологічної 

документації, користування пересувними 

знімними одиницями, сигналами та 

сигнальними приладами, виконувати обов’язки 

монтера колії, сигналіста.  

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. Особливості виконання ремонтних робіт на 

колії у міських умовах. 

2. Контроль безпечних умов праці в 

трамвайних депо чи інших підприємств на 

балансі яких є ділянки вузької колії. 

3. Норми утримання стрілочних переводів і 

оцінка їх стану на ділянках вузької колії. 

4. Заміна елементів стрілочних переводів на 

ділянках вузької колії. 

5. Ремонт переїздів на ділянках вузької колії. 

6. Огородження місця робіт на ділянках вузької 

колії. 

7. Заміна металевих частин стрілочних 

переводів на ділянках вузької колії. 

8. Контроль стану кривих на ділянках вузької 

колії. 

9. Захист від ураження струмом при роботі з 

електроінструментом. 
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10. Огородження місць робіт на стрілочних 

переводах на ділянках вузької колії. 

11. Система контролю дотримання пожежної 

безпеки в дистанції колії, майстернях на 

ділянках вузької колії. 

12. Система контролю охорони праці в дистанції 

колії (вузької колії). 

13. Основні види несправностей елементів 

верхньої будови вузької колії, причини їх 

появи і способи усунення. 

14. Основні види несправностей елементів 

нижньої будови вузької колії, причини їх 

появи і способи усунення. 

Мова викладення Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

1. Лехно И. Б. Путевое хозяйство. М.: 

Транспорт, 1990. – 472 с. 

2. Правила технічної експлуатації залізниць 

України. 

3. Корнійчук М. П., Липовець Н. В., Шамрай 

Д. О. Технологія галузі і технічні засоби 

залізничного транспорту. Ч.1, 2: Підручник. 

– К.: Дельта, 2006. – 500 с. 

4. ГСТУ 204.04.05.005-2004 Колії трамвайні. 

Система технічного обслуговування та 

ремонту. Загальні положення 

5. СОУ 60.2-33886519-0001-2005 Колії 

трамвайні. Правила проведення технічного 

обслуговування та ремонту 

6. Альбом монтажных схем и типовых эпюр 

стрелочных переводов узлов и спецчастей 

трамвайных путей нормальной колеи 

(Альбом монтажних схем та типових епюр 

стрілочних переводів вузлів та спецчастин 

трамвайних колій нормальної колії). 

УкрГипрокоммунпроект, Харьков, 1957 г., с. 

98 

7. Споруди транспорту ТРАМВАЙНІ ТА 

ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до 

проектування ДБН В.2.3 

 


