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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

для аспірантів  – другий семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

для аспірантів спеціальності  273 Залізничний транспорт   

 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати відповідні математичні методи, 

комп'ютерні технології, обговорення та оцінювання наукових 

робіт і проектів в галузі залізничного транспорту. 

2. Здатність розробляти та використовувати методи й технічні 

засоби випробувань і діагностування в області залізничного 

транспорту з використанням комп’ютерного моделювання. 

3. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у сфері 

залізничного транспорту та дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях з залізничного транспорту та суміжних галузей 

Результати навчання: 

1.Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і 

математичного та/або комп’ютерного моделювання. 

2. Планувати та виконувати експериментальні та/або теоретичні 

дослідження у сфері залізничного транспорту та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних 

інструментів, критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших дослідників у контексті усього 

комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

3. Застосовувати сучасні інструменти та технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, 

спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

4. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні 

інженерні проекти, які дають можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми у сфері 

залізничного транспорту з дотриманням норм академічної етики.  

 

Опис дисципліни В  зазначеній дисципліні розглядаються теоретичні 

основи  технічної діагностики та випробувань, принципи і 

методи діагностування та випробування рухомого складу, 

питання організації діагностування, вплив основних 

несправностей на діагностичні параметри, конструкцію і 



принципи роботи діагностичного обладнання. 

 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Отримання ОР магістр за ОПП  Локомотиви та локомотивне 

господарство 

Основні теми дисципліни Методи та засоби технічної діагностики; 

Процес діагностування вузлів, агрегатів та систем; 

Аналіз результатів діагностування технічного об’єкта; 

Організація діагностування рухомого складу. 

 

Всього годин – 150: лекції – 36, практичні – 36, самостійна 

робота – 78.  
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