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дисципліна 

Компетентності 

Здатність ефективно планувати та раціонально 
організовувати професійну діяльність; 

використовувати організаторські навички для 

планування роботи колективу при розслідуванні 
транспортних пригод . 

Дотримуватися у професійній діяльності вимог 

нормативно-правових, законодавчих актів України, 

Правил технічної експлуатації залізниць України, 
інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту 

та обслуговування об’єктів залізничного транспорту 

та їх систем при розслідуванні транспортних 
пригод. 

Здатність аналізувати техніко-економічні та 

експлуатаційні показники роботи локомотивів та  

вирішення цілої низки питань, пов’язаних з 
безпекою руху поїздів та при розслідуванні 

транспортних пригод.  

Результати навчання 

Вміти використовувати у професійній діяльності 
вимоги нормативно-правових та законодавчих актів 

України у сфері залізничного транспорту, Правил 

технічної експлуатації залізниць України, 
інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту 

та обслуговування локомотивів, їх систем, агрегатів 

та вузлів. Розраховувати техніко-економічні та 

експлуатаційні показники роботи локомотивів з 
використанням тягових розрахунків при 

розслідуванні транспортних пригод під час 

експлуатації ліній з електричною або тепловозною 
тягою. 



Опис дисципліни В зазначеній дисципліні розглядаються питання 

теорії локомотивної тяги при розслідуванні 

транспортних пригод та визначення техніко-
економічних і експлуатаційних показників роботи 

локомотивів та локомотивних бригад у вирішення 

цілої низки питань, пов’язаних з рухом поїздів. 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 
дисципліни 

Загальний курс залізниць і рухомого складу; 

Теоретична механіка; Надійність та технічна 
діагностика; Теорія та конструкція локомотивів; 

Технологія ремонту локомотивів; ПТЕ та безпека 

руху. 

Основні теми 

дисципліни 

Основні теми: Основні теми лекцій: 

 -  сили, які діють на поїзд у різних режимах 
роботи; 

- - тягові властивості та характеристики 

самохідних тягових засобів;  
- -  сили опору руху поїзда; гальмівні сили 

поїзда; 

-  - утворення та розрахунок гальмівної сили 

поїзда, гальмівні розрахунки; 
- рівняння руху поїзда та методи його розв’язання.  

 - розрахунок маси складу поїзда ; 

 -  спрямлення профілю колії та визначення 
розрахункового підйому; 

  - визначення часу ходу поїзда; 

 -  розрахунок витрат енергоресурсів самохідних 

тягових одиниць промислового транспорту. 
Основні теми практичних занять: 

- спрямлення профілю колії; 

- розрахунок маси поїзда та її перевірка; 
- рішення гальмівних задач; 

- побудова діаграм питомих рівнодіючих сил; 

- побудова кривої швидкості; 

- розрахунок швидкості руху поїзда по ділянці; 
- розрахунок витрат енергоресурсів; 

- побудова кривої струму та тонно-

кілометрової діаграми 

Всього годин - 120: лекції - 32, практичні - 32, 
самостійна робота – 56. 
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