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ІІ семестр
для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр»
Факультет «Транспортна інженерія»
Спеціальність 273 «Залізничний транспорт»
Спеціалізації «Вагони та вагонне господарство»

Формування
у студентів системи
наукових
і
професіональних знань та навичок стосовно до інженерної
діяльності в галузі експлуатації промислових вагонів.
Розуміння
функціонування,
взаємодії
елементів
залізничних цехів та параметрів, що їх характеризують.
Знання методів ремонту вагонів у залізничних цехах та
основ проектування залізничних цехів.
У межах структурно-логічної схеми спеціальності основні
положення
дисципліни
ґрунтуються
на
таких
міжпредметних зв’язках:
- «Загальний курс залізниць і рухомого складу;
- «Технологія ремонту вагонів»;
- «Основи експлуатації та відновлення вагонів»;
- «Організація та планування виробництва»;
- «Вища математика»
Форми організації навчання – кредитно-модульна система.
Кількість годин - 120 годин: 48 год. - ауд., (32 год. – лекції,
16 год. - практичні.), 72 год. - самостійна (30 – виконання і
захист курсової роботи, 42 – підготовка до занять та
контрольних заходів)
Лекції
1 Залізничний цех. Основні задачі та форми організації
виробництва при ремонті вагонів. Параметри потокового
виробництва
2
Особливості
забезпечення
внутрішньотактної
синхронізації виробництва
3 Режим роботи та фонд робочого часу. Розрахунок
чисельності робітників цеху. Технічний контроль
4 Виробнича структура вантажного депо. Виробнича
структура пасажирського депо
5 Депо з ремонту вантажних вагонів
6 Депо з ремонту пасажирських вагонів
7 Депо з ремонту контейнерів
8 Основи проектування вагонних депо

Мова викладання

Список основної та
додаткової літератури

9 Оцінка визначення необхідності в періодичних видах
ремонту. Визначен¬ня потужності вагоноремонтної бази
на полігоні
10 Пункти підготовки вагонів (ППВ)
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