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ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг»
1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
2. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.
3. Здатність демонструвати широке розуміння проблем якості
залізничної колії.
4. Здатність виявляти об’єкти залізничного транспорту для
вдосконалення техніки та технологій відповідно до залізничної
колії.
5. Керувати роботою з будівництва та ремонту залізничної
колії.
6. Проводити оцінку та моніторинг технічного стану
залізничної колії.

«Управління колійним господарством»

1. Загальна концепція побудови системи ведення колійного
господарства на основі комплексної діагностики стану колії.
2. Життєвий цикл залізничної колії.
3. Системи технічного обслуговування.
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