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Перелік 

компетентностей 
та результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Організовувати роботу структурних підрозділів залізничного 

транспорту, колективів виконавців (бригад, дільниць, пунктів), 
щодо експлуатації, ремонту та обслуговування локомотивів, їх 

систем, агрегатів та вузлів. 

Володіти нормативними документами ПАТ УЗ з ремонту та 

технічного обслуговування рухомого складу; володіти сучасними 
методами і способами виявлення несправностей рухомого складу 

в експлуатації; визначати якість проведення технічного 

обслуговування рухомого складу; володіти методами розрахунку 

показників якості; організовувати експлуатацію, технічне 
обслуговування та ремонт автономних локомотивів, їх 

енергетичних установок, електричних передач, електричного та 

іншого обладнання; організовувати виробничу діяльність 
підрозділів локомотивного господарства; володіти здатністю 

проектувати автономні локомотиви і їх обладнання; оцінювати 

показники безпеки руху поїздів і якості продукції (послуг) з 

використанням сучасних інформаційних технологій, 
діагностичних комплексів і систем менеджменту якості. 

Виконувати розрахунок основних характеристик та параметрів 

технологічних процесів експлуатації та ремонту локомотивів, їх 
систем, агрегатів та вузлів з метою їх порівняння та формування 

управлінських рішень щодо подальшого функціонування 

підприємства з оцінкою якості його продукції. 

Розробляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо 
визначеності технологічних процесів експлуатації, ремонту та 

обслуговування локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів та 

інших інструктивних вказівок, правил та методик. 



Опис дисципліни В зазначеній дисципліні розглядаються технологічні процеси 

експлуатації та ремонту рухомого складу як об'єкта управління, 

розглядаються також різноманітні методи оцінки для вироблення 
управлінських рішень щодо подальшого функціонуванню 

експлуатаційних і ремонтних підприємств і оцінкою якості їх 

продукції, які являють собою необхідні умови для успішної 
роботи майбутнього фахівця, в сфері ремонту та обслуговування 

локомотивів в умовах магістрального та промислового 

залізничного транспорту 

Попередні умови, 

необхідні для 
вивчення 

дисципліни 

Загальний курс залізниць; Надійність та технічна діагностика; 

Теорія та конструкція локомотивів; Технологія ремонту 
локомотивів; ПТЕ та безпека руху. 

Основні теми 

дисципліни 

Основні теми:  

1 Становлення і розвиток менеджменту якості 

2 Взаємозв'язок загального менеджменту і менеджменту якості 

3 Етапи поліпшення якості 
4 Функції управління якістю 

5 Основні принципи побудови систем управління якістю 

6 Управління якістю на основі стандартів ISO серії 9000 
7 Основні визначення і поняття корпоративної інтегрованої 

системи управління якістю 

8 Стан системи управління якістю та аналіз поточного стану 

9 Принципи формування структурної моделі системи управління 
якістю в локомотивному депо.  

10 Якість аналізу продуктивності праці працівників  

локомотивних бригад.  
11 Використання статистичних методів управління якістю на 

підприємствах локомотивного господарства  

12. Основні поняття в області технічного забезпечення  

надійності локомотивів  
13.Людський фактор при постановці системи якості  

14 Способи мотивації персоналу на залізничному транспорті  

15 Етапи формування та види витрат на якість продукції 
16 Етапи проведення сертифікації системи якості. Міжнародна 

практика сертифікації 

 

Всього годин - 120: лекції - 32, практичні - 16, самостійна робота 
– 72. 
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