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Ця професійна програма розроблена у відповідності з “Положенням про професійне 
навчання кадрів на виробництві”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України та Міністерства освіти і науки 26.03.2001 р. № 127/151, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.04.2001 р. за № 315/5506, “Положенням про підвищення 
кваліфікації керівників і спеціалістів залізничного транспорту”, затвердженого 
Укрзалізницею № 569-Ц від 24.10.2001р., методичних рекомендацій Головного 
управління державної служби та інших нормативних актів, на основі яких сформована 
цілісна державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
керівників державних підприємств, установ та організацій.

Професійна програма розроблена для начальників, заступників начальників, 
фахівців колієвимірювальних вагонів, вагонів-дефектоскопів, керівники та фахівці 
дорожніх лабораторій (відділів рейкової дефектоскопії, обстеження та аналізу стану 
споруд і пристроїв колійного господарства)

Мета програми – оновлення та отримання додаткових знань керівниками та 
фахівцями колієвимірювальних вагонів, вагонів-дефектоскопів, керівниками та фахівцями 
дорожніх лабораторій (відділів рейкової дефектоскопії, обстеження та аналізу стану 
споруд і пристрої в колійного господарства) з питань діючого законодавства, охорони 
праці, екологічної безпеки об’єктів залізничного транспорту, а також за напрямками 
виробничої діяльності на підприємствах колійного господарства, ознайомлення з новою 
перспективною нормативною технічною документацією. 

Очікувані результати – використовувати отриманні знання у своїй виробничій 
діяльності з метою підвищення ефективності роботи підприємств колійного господарства.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
№ модуля Назва модулю Навчальна робота, год. Вид контролю 

знань
аудиторна самостійна

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС) 16 8 Комплексне 
тестування

Нормативна частина (3Н) 16 8

ЗН-1 Правове регулювання в сучасних умовах 2 1

ЗН-2 Основи психології управління на 
залізничному транспорті 2 1

ЗН-3

Структурна реформа на залізничному 
транспорті. Державна цільова програма 
реформування залізничного транспорту на 
2010-2019 роки.

2 1

ЗН-4 Роль залізничного транспорту в забезпеченні 
сталого розвитку суспільства 2 1

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС) 8 4

Нормативна частина (ФН) 8 4

ФН-1 Нормування і оплата праці 2 1

ФН-2
Проблеми екології та охорони 
навколишнього середовища на залізничному 
транспорті

2 1



ФН-3 Охорона праці на залізничному транспорті 4 2

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

Нормативна варіативна частина 1 (ГНВ-1) 48 24

ГНВ-1.1 Сучасні мобільні засоби рейкової 
дефектоскопії 6 4

ГНВ-1.2 Сучасні національні стандарти в галузі 
неруйнівного контролю 2 1

ГНВ-1.3 Класифікація і каталог дефектів рейок і 
елементів стрілочних переводів 2 1

ГНВ-1.4 Дефектоскопія рейок. Фізичні основи і 
методи ультразвукової дефектоскопії 8 6

ГНВ-1.5 Дефектоскопія рейок. Розшифровування 
дефектограм. 20 12

ГНВ-1.6 Виїзне заняття 6

ГНВ-1.7 Підсумкове заняття 4

Нормативна варіативна частина 2 (ГНВ-2) 48 24

ГНВ-2.1 Сучасні засоби вимірювання геометрії колії в 
Україні та за її межами 4 3

ГНВ-2.2 Перелік параметрів, які визначають сучасні 
колієвимірювальні вагони України 4 3

ГНВ-2.3 Забезпечення безпеки руху на залізничному 
транспорті 4 3

ГНВ-2.4 Організація роботи колієвимірювальних 
вагонів в сучасних умовах 6 4

ГНВ-2.5

Особливості норм утримання колії та оцінки 
її стану на ділянках прискореного 
(швидкісного) руху поїздів та в кривих 
ділянках колії в Україні та в країнах ЄС

8 6

ГН-2.6 Виїзне заняття на колієвимірювальний вагон 8

ГН–2.7
Метрологічне забезпечення та проведення 
планових ремонтів колієвимірювальних 
вагонів

4 3

ГН-2.8 Охорона праці при експлуатації, проведенні 
ТО і ремонту колієвимірювального вагону 4 2

ГН-2.9
Підсумкове заняття (Аналіз та підведення 
підсумків роботи колієвимірювальних 
вагонів та візків 2015-2016 роках) 

6

Всього за нормативною частиною: 72 36
ВСЬОГО: 72 36
РАЗОМ: 108


