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ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг»
1. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати
обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з
різних джерел.
2. Наявність цілісної системи математичних знань, методів
математичного моделювання, які необхідні для комплексного
розв’язання задач практичного змісту, дослідження реальних процесів
та прийняття оптимальних рішень.
3. Визначати і оцінювати стан залізничних споруд та колії та виявляти
несправності, використовуючи норми утримання колії та споруд, за
допомогою спеціальної техніки, геодезичних, інших вимірювальних
приладів та при натурному огляді.

«Вища математика», «Фізика», «Теоретична механіка»,
«Загальний курс залізниць», «Опір матеріалів»
Основні поняття теорії ризиків. Надійність інженерних споруд на
залізничному
транспорті.
Невизначеності
вимірювань
на
залізничному транспорті.
Безвідмовність та збережуваність у колійному господарстві.
Управління ризиками в колійному господарстві.
Застосування законів розподілу показників надійності та умови їх
запровадження в колійному господарстві.
Основи діагностики верхньої будови колії.
Залізнична колія як комплекс об’єктів що відновлюються та
ремонтуються з точки зору теорії надійності.
Оцінка ризиків та моделі роботи конструкцій верхньої будови колії.
Діагностика стану колії з використанням СКВ.
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