
Науково-технічні розробки
та технології для промисловості

Дніпропетровський національний  
університет залізничного транспорту  
імені академіка В. Лазаряна



Наукова діяльність університету

Кількість наукових співробітників – 150  

Кількість наукових підрозділів – 27  

Кількість НДР – більше 200

Обсяг фінансування госпдоговірних НДР  
за період 2011-2015 р. – 98 млн. грн.



Кластерна організація науково-
технічної діяльності університету

Кластер «Транспортне  
машинобудування та технології  

перевезень»
ВИРОБНИЦТВО

ВУП
Науково-дослідна  

частина університету

Відділ  
інтелектуальної  

власності

Випробувальні  
підрозділи - 3

Галузеві науково-
дослідні лабораторії - 20

Проектно-
конструкторські та  

технологічні бюро - 3

Науково-дослідний інститут  
рухомого складу, колії

та транспортних споруд

Спеціалізоване проектно-
конструкторське та технологічне  
бюро «Мікропроцесорні системи  

управління та безпека
на залізничному транспаорті»

Спеціалізоване проектно-
конструкторське

та технологічне бюро  
залізничного транспорту

«Інфратранспроект-ДІІТ»

Проектно-конструкторське  
та технологічне бюро

з проектування і модернізації  
рухомого складу, колії

та штучних споруд

Дослідне виробництво

Відділ науково-
технічної  

інформації



Основні напрямки співпраці  
з виробництвом

Техніко-економічне  
супроводження  

нового  
виробництва

Науково-технічні  
та інжинірингові  

послуги

Розробка  
конструкторської  

документації

Технічне  
діагностування  
та продовження  
терміну служби  
рухомого складу

Технічне  
діагностування  
та проектування

інженерних споруд  
та будівель

Енергетичний  
аудит

Екологічний  
моніторинг  

шкідливих викидів

Розробка  
єдиних технологічних

процесів роботи  
промислових  

підприємств та  
залізничних  

станцій

Розробка  
програмного  
забезпечення

Паспортизація  
колій



Партнери університету

«Укрзалізниця» «INTERPIPE» ПАТ «Крюківський  
вагонобудівний завод»

Компанія «5PL» China CNR  
Corp. Ltd.

SIA
«BaltikRailTest»

АТ «Національна компания
«Казакстан темір жолы»

ТОВ «Казахстанська  
вагонобудівельна компания»

ООО
«ТрансВагонСервіс»

«SKODA VAGONCA» «Pojazdy Szynowe  
PESA Bydgoszcz S.A.H.»

«Hyndai-Rotem  
Company»

Інститут  
електрозварювання  

ім. Е.О. Патона

«ТОВ «Грузинська  
залізниця»

ТОО «Қамқор  
Локомотив»

ПАТ
«Азовмаш»



Сайт Науково-дослідної частини університету  
(ndch.diit.edu.ua) з розділом «Інноваційні розробки», а також  
спеціалізовані групи та сторінки у соціальних мережах



Приклад Конструкторських розробок

Котел залізничної цистерни Кришка люка  
з запірним
механізмом котла  
залізничної цистерни

Розробка конструкторської та нормативної  
документації на візок двовісний  
трьохелементний для вантажних вагонів  
залізниць колії 1520 мм.

Для словацького підприємства
«Татравагонка» університетом  
розроблена конструкторська  
документація 6-вісної цистерни  
для перевезення нафтопродуктів

Зразок 6-вісної цистерни для  
перевезення нафтопродуктів



Приклади технологічного супроводу

Проведення сертифікаційних випробувань універсального піввагона  
виробництва ТОВ "Казахська вагонобудівна компанія" на візках виробництва  
КНР відповідно до вимог нормативних документів

Проведення приймальних і заводських випробувань міжрегіонального  
електропоїзда подвійного живлення для пасажирських перевезень  
виробництва Hyundai-Rotem Company

Інжинірингові послуги з проведення приймальних випробувань, експертиз  
і подальшої сертифікації двоповерхових міжрегіональних двосистемних
шестивагонних електропоїздів моделі EJ 675 виробництва «SKODA VAGONCA



Суміжні інноваційні розробки
– задоволення запиту виробництва

Виробництво пористого скла
– конкурентоспроможний  
теплоізоляційний будівельний  
матеріал високого класу

Утилізація літієвих джерел струму та отримання  
вторинної літієвої сировини

Сорбенти на основі  

опалого листя

Гіпсовий будівельний  
матеріал, що містить  
відходи у вигляді  
опалого листя до 20 %  
ваги гіпсової суміші

Арболіт з високим  
вмістом відходів  
опалого листя


