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Загальна інформація  

про викладача 
Мартишевський Михайло Іванович, к.т.н., доцент кафедри 

Локомотиви; телефон кафедри – 2-34, адреса електронної  

пошти – sosnovka49@gmail.com 
Семестр, у якому  

можливе (планується)  

вивчення дисципліни 

для магістрів – другий семестр 

Факультети / ННЦ,  

студентам яких  

пропонується 

Факультет «Транспортна інженерія»  

Перелік компетентностей  

та результатів навчання,  

що забезпечує дисципліна 

1. Уміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати 

складні завдання і проблеми ефективної експлуатації ВШ 

залізничного транспорту.  

2. Уміти критично осмислювати проблеми експлуатації 

ВШ залізничного транспорту, у тому числі на межі із 

суміжними галузями 

3. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні 

висновки з проблем експлуатації ВШ залізничного 

транспорту 

4. Здатність пропонувати нові організаційно-технічні 

рішення і застосовувати нові технології 

5. Здатність обирати необхідні методи та засоби 

досліджень, розробляти та аналізувати фізичні, 

математичні та комп’ютерні моделі об’єктів дослідження 

6. Здатність проводити техніко-економічні розрахунки на 

базі цільового моделювання, порівняння та обґрунтування 

процесів проектування, конструювання, виробництва, 

ремонту, експлуатації високошвидкісного залізничного 

транспорту 
Опис дисципліни В зазначеній дисципліні розглядається вплив ВШ 

залізничного транспорту на соціальну сферу через призму 

проблем економічного характеру із можливістю 

економічного та фінансового моделювання варіантів 
Попередні умови,  

необхідні для вивчення  

дисципліни 

Знання основ залізничного транспорту, загальних 

принципів організації експлуатації, технології та 

управління рухом поїздів, володіння проблемами 

екологічного впливу залізничного транспорту на 

навколишнє середовище, оцінка демографічних проблем 

суспільства 
Основні теми  

дисципліни 
Соціально-психологічні аспекти розвитку продуктивних 

сил та оцінка доступності ВШМ для населення;  

Основні показники для оцінки соціально-економічних та 

фінансових результатів; 

Оцінка соціально-економічної ефективності проектів 

ВШМ 



Всього годин – 90: лекції – 16, практичні – 16, самостійна 

робота – 58.  
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