Силабус дисципліни
«Теоретичні та практичні положення безпеки руху поїздів»
Назва дисципліни,
обсяг у кредитах
ЄКТС
Загальна
інформація про
викладача
Семестр, у якому
планується
вивчання
дисципліни
Факультет/ННЦ,
студентам яким
пропонується
Перелік
компетентностей
та результатів
навчання, що
забезпечує
дисципліна

Опис дисципліни
Попередні умови,
необхідні для
вивчення
дисципліни

«Теоретичні та практичні положення безпеки руху
поїздів », 5 кредитів/150 год.
Губар О.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри «Колія та
колійне господарство», тел. +380567931912
третій семестр для магістрів

ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг»
1. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел
3. Здатність демонструвати розуміння правових
рамок, що мають відношення до функціонування
об’єктів залізничного транспорту України, зокрема
питання персоналу, здоров'я, безпеки і ризику (у
тому числі екологічного ризику)
4. Керувати
технологічними
процесами
у
відповідності
з
посадовими
обов’язками,
забезпечувати технічну безпеку виробництва в
сфері будівництва, експлуатації та ремонту
залізничної колії.
5. Знати та визначати можливі ризики, забезпечувати
особисту безпеку та безпеку інших людей у сфері
професійної діяльності.
6. Проводити оцінку та моніторинг технічного стану
залізничної колії.
«Охорона праці в галузі та цивільний захист»,
«Управління колійним господарством»,
«Конструкції стрілочних переводів в особливих умовах»,
«Технологічні процеси ремонтно-колійних робіт»,
«Системи діагностики залізничної колії», «Сучасні
інформаційні технології в колійному господарстві»

Основні теми
дисципліни

Мова викладання
Список основної та
додаткової
літератури

Загальні положення безпеки руху поїздів.
Організація службового розслідування
Проведення службового розслідування.
Перевірка технічного стану РС після сходження їх з рейок
Перевірка технічного стану колії.
Проведення службових експериментів
Причини сходження рухомого складу з рейок
Сліди сходження рухомого складу з рейок
Визначення причин сходження РС у кривих ділянках колії
Сходження рухомого складу на стрілочних переводах
Визначення причин сходження РС на безстиковій колії
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