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ТСІ для локомотивів: енергозабезпечення, технічне обслуговування. 

аналіз відповідності 

(для ОПП «Залізничний транспорт») 

Назва дисципліни,  

обсяг у кредитах ЄКТС 

ТСІ для локомотивів: енергозабезпечення, технічне 

обслуговування. Аналіз відповідності 

3,0 - кредити ЄКТС 
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. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

з устрою залізниць, їх інфраструктури, організації руху і 

перевезень; 

2. Відтворювати загальні поняття про специфіку 

використання тягового рухомого складу;  

3. Критично оцінювати вид енергозабезпечення локомотивів з 

економічно обґрунтованими пропозиціями можливих 

альтернативних варіантів;  

4. Пропонувати європейський досвід щодо технічного 

обслуговування чи ремонту локомотивів;  

5. Робити аналіз відповідності систем утримання, обладнання 

та рівня спеціалістів для забезпечення ефективного 

функціонування тягового рухомого складу;  

6. Пропонувати системи навчання для цільового підвищення 

рівня кваліфікації технічного персоналу 
Опис дисципліни В курсі дисципліни «ТСІ для локомотивів: 

енергозабезпечення, технічне обслуговування. Аналіз 

відповідності» розглядаються питання проблем і переваг 

технічного об’єднання європейської і азійської мережі 

залізниць, аналіз відповідності технологій експлуатації, 

обслуговування, діагностування та контролю систем 

локомотивів 
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 90 годин: лекції – 18, практичні – 8, самост. робота – 

64.  
Мова викладання Українська  
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