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Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Компетентності: 
- знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

- здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 

показники функціонування залізничних транспортних 

систем та технологій з урахуванням впливу зовнішнього 

середовища; 

- здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-

економічні, технологічні, правові, соціальні, та 

екологічні складові організації перевезень; 
Результати навчання: 
- критично оцінювати наукові цінності і досягнення 

суспільства у розвитку транспортних технологій; 

- пояснювати експлуатаційну, техніко економічну, 

технологічну, правову, соціальну та екологічну 

ефективність організації перевезень; 

- впроваджувати методи організації безпечної 

транспортної діяльності; 

- розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації 

транспортних засобів. Оцінювати елементи конструкції 

транспортних засобів. Установлювати зв’язок між 

елементами конструкції транспортних засобів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Знання з обчислювальної техніки в інженерних і 

економічних розрахунках, фізики, нарисної 

геометрії та інженерної графіки, електротехніки, 

загального курсу транспорту. 

Основні теми дисципліни 32 години лекцій та 16 годин практичних занять. 

Основні теми лекцій: 
- Етапи розвитку і формування залізничного 

транспорту; 

- Види технічного обслуговування і ремонту 

рухомого складу залізничного транспорту; 

- Техніко-економічне порівняння різних видів тяги; 

- Конструктивні особливості тягового рухомого 

складу і його класифікація; 



- Локомотивний парк і організація його роботи. 

Основні теми практичних занять: 
- Експлуатаційні та технічні характеристики вагонів, 

їх техніко-економічні показники; 

- Основи тяги поїздів. Поняття про тягові розрахунки; 

- Побудова тонно-кілометрової діаграми. 
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