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Факультет/ННЦ, 
студентам яким 
пропонується 

Факультет Львівської філії кафедри “Рухомий склад і колія” 

Перелік 

компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

1. Знання та розуміння предметної області і професійної 
діяльності. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, приймати обґрунтовані рішення через пошук, 
обробку та аналіз інформації з різних джерел 

2. Навички здійснення безпечної діяльності 

3. Прихильність безпеці та активна участь в поліпшенні стану 
довкілля, забезпечення здоров’я та гармонійного розвитку 
людини з високим рівнем якості та безпеки її життя. 

4. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог 
безпеки життєдіяльності і охорони праці 

5. Здатність використовувати знання й практичні навички в 
галузі безпеки руху для удосконалення методів організації 
та функціонування залізничного транспорту 

6. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, 
дискутувати, звітувати державною мовою 

7. Встановлювати умови безпеки руху рухомого складу  
використовуючи нормативно-технічну, методичну та 
довідкову документацію і результати наукових досліджень 
при розслідуванні аварій. 

8. Організовувати, планувати діяльність, знаходити рішення та 
робити висновки в команді та автономно  при розслідуванні 
аварій. 

9. Встановлювати допустимі безпечні швидкості руху 
рухомого складу на перегонах і станціях на підставі 
нормативно-технічної документації і фактичного стану  
технічних засобів. 

Опис дисципліни 
 

Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення 

«Фізика», «Хімія», «Загальний курс залізниць», 
«Нарисна геометрія та інженерна графіка» 



 

Основні теми дисципліни Призначення Правил технічної експлуатації залізниць
України. Загальні обов'язки працівників залізничного
транспорту Споруди та пристрої колійного господарства. 
Споруди та пристрої станційного господарства Споруди та
пристрої сигналізації і зв'язку Споруди та пристрої
електропостачання залізниць Огляд споруд та пристроїв, їх
ремонт. 
Рухомий склад та спеціальний рухомий склад. Колісні пари
Технічне обслуговування і ремонт рухомого складу. 

Графік руху поїздів. Рух поїздів. 
Організаційне забезпечення безпеки руху. 

Мова викладання Українська 
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