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Семестр, у якому  

можливе (планується)  

вивчення дисципліни 

для бакалаврів – перший та другий семестр 

Факультети / ННЦ,  

студентам яких  

пропонується 

Факультет «Транспортна інженерія» 

Перелік компетентностей  

та результатів навчання,  

що забезпечує дисципліна 

Уміти визначити серію, призначення та основні техніко-

економічні  та екологічні характеристики дизелів тепловозів.  

Знати будову  і кінематичні схеми дизелів тепловозів та 

енергетичні ланцюги використання потужності ДВЗ. Знати 

основи робочого процесу дизелів та методи їх форсування.  

Знати основні  стендові енергетичні показники ефективності 

використання дизелів тепловозів та аналогічні експлуатаційні 

показники. Знати основні недоліки використання форсованих 

дизелів в експлуатації, конструкції турбокомпресорів та 

проблеми сумісної роботи поршневої та лопатевої складових 

локомотивних енергетичних установок. Знати особливості 

сезонної експлуатації тепловозів на тлі систем охолодження та 

змащування. Знати конструкцію та принцип роботи пристроїв  

захисту дизелів. Знати недоліки поточного контролю за рівнем 

температури теплоносіїв в системах тепловоза. Уміти 

визначити приладову базу, необхідну для комплектування 

випробувальних стендів ДВЗ та тепловозів. Вміти 

використовувати методики для визначення питомих витрат 

дизельного палива на одиницю потужності дизеля чи 

транспортної роботи тепловоза. Володіти інформацією про 

сучасні досягнення провідних виробників транспортних ДВЗ в 

області енергетичних та витратних характеристик.  
Опис дисципліни В курсі дисципліни «Двигуни внутрішнього згорання» 

розглядається і оцінюється конструкція дизелів тепловозів 

різних виробників на тлі розвитку потужносних рядів,  

стендової паливної економічності агрегатів і в умовах 

експлуатації, основи теорії робочого процесу та діагностування 

ДВЗ, сучасне приладове забезпечення центрів обслуговування 

ТРС в умовах локомотивного господарства Укрзалізниці та 

промислових підприємств України 
Попередні умови,  

необхідні для вивчення  

дисципліни 

Знання основ залізничного транспорту, конструкції, 

загальних принципів організації експлуатації локомотивів, 

діючої системи утримування планових технічних оглядів та 

ремонту, сучасних передових технології ремонту та 

діагностування ТРС 
Основні теми  

дисципліни 
Тяговий рухомий склад в умовах технічного об’єднання 

європейської і азійської мережі залізниць;  

Специфіка оцінки екологічного впливу енергетичних 

установок локомотивів на довкілля;  



Сучасні діагностичні комплекси для оцінки чи 

налаштування енергетичних установок локомотивів 

Всього 240 годин: лекції – 64, практичні – 16, лабораторних 

робіт – 16,  самост. робота – 144.  
Мова викладання Українська  

Список основної та  

додаткової літератури 
1. Локомотивные энергетические установки: Учебник для 

вузов ж-д трансп. / А.И. Володин, В.З. Зюбанов и др.; Под 

ред. А.И. Володина. М.: ИПК «Желдориздат», 2002; 

2. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 

томах. Т.5. Екологізація ДВЗ. – Підручник для студентів 

ВНЗ, що навчаються за напрямом “Інженерна механіка” / За 

редакцією проф. А.П. Марченка, – Харків: Видавничий 

центр НТУ “ХПІ”, 2004;  

3. Оновлення парку маневрових тепловозів 

пароакумуляторним тяговим рухомим складом / Капіца М.І., 

Мартишевський М.І., Сербулов О.Ю. // Залізничний 

транспорт України. - 2017. - № 4. – С. 30-38. 

4. Кирпа Г.М. Интеграция железнодорожного транспорта 

Украины в Европейскую транспортную систему: 

монография. – 2-е изд. – Днепропетровск: Изд. Днипрпетр. 

нац. ун-та жезн. трансп. им. акад. В. Лазарян, 2004. – 248 с. 

5. Мартишевський М.І. Дистанційний курс. ТСІ для 

локомотивів: енергозабезпечення, технічне обслуговування. 

Аналіз відповідності  : [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=220 

6.  Залізниці світу. Щомісячний електронний журнал. Режим 

доступу: http://www.zdmira.com/ 

7. Бібліотека університету та її депозитарій. Режим доступу:  
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other 
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