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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

7 семестр бакалаврату 

Факультет/ННЦ, студентам 

яких пропонується 
Львівської філії 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Основні методики проектування і розрахунку 

організаційних схем  будівництва залізниць. 

Порядок складання календарних планів і 

сіткових графіків будівництва залізниць та – 

економіко-математичні методи, що 

використовуються при плануванні та організації 

будівництва залізниць. 

Основи індустріалізації будівельного 

виробництва залізниць. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Математика. 

Проектування залізниць. 

Залізнична колія. 

Технологія та механізація залізничного 

будівництва 

Основні теми дисципліни Лекції: 

 Основи раціонального планування і 

організації будівництва залізниць. 

Способи ведення  робіт:  підрядний та 

господарчий. 

Методи організації будівництва. 

Задачі технічного нормування. 

Економіко-математичні методи в організації 

залізничного будівництва. 

Динамічне програмування в будівництві. 

Секторний метод розрахунків сіткових 

графіків. 

Різновиди залізничного будівництва. 

Періоди та етапи будівництва. 

Організація робіт по спорудженню 

земляного полотна. 

Вплив дальності перевезень на ефективність 

комплексів. 

Організація робіт по будівництву земляного 



полотна у складних інженерно-геологічних 

умовах. 

Організація робіт по будівництву штучних 

водопропускних споруд. 

Спорудження верхньої будови колії. 

Порядок збирання колії з окремих 

елементів. 

 

Практичні  роботи: 

Потокова організація будівництва 

водопропускних труб. Сформувати 

спеціалізовані бригади. 

Скласти сітковий графік будівельно-

монтажних робіт. 

Побудувати одно- та двох променеву схеми 

організації будівництва. 

Вибрати принципіальну схему організації 

будівництва на основі техніко-економічних 

розрахунків. 

 Визначення терміну будівництва залізниці. 

Підготовчий, основний та заключний періоди. 

Організація робіт підготовчого періоду 

Організація робіт по відсипці земляного 

полотна та будівництву малих штучних споруд. 

Розподіл земляних мас, визначення способів 

виконання робіт 

Організація робіт по спорудженню верхньої 

будови колії. Укладання рейко-шпальної 

решітки. Баластування колії. 

Спорудження ліній звязку та СЦБ. 

Організвція робіт по спорудженню будівель. 

Організація робіт по електрофікації 

залізниці. 

Організація робіт заключного періоду. 

Побудова графіку руху робочої сили. 

Охорона праці. 
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