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Перелік 

компетентностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна  

1. Знати характеристики енергообмінних процесів при швидкісному русі 
та сучасні методи їх визначення, схеми та режими роботи системи 
електропостачання, способи оптимального розподілу споживаної 
потужності.  

2. Вміти обирати вибирати методи розрахунку електричних 
навантажень транспорту, складати схему зовнішнього 
електропостачання. Володіти і використовувати  методи розрахунку 
електроенергетичних систем. 

3.  Комбінувати методи емпіричного і теоретичного дослідження для 

пошуку шляхів зменшення втрат електричної енергії при її виробництві,  

транспортуванні, розподіленні та використанні. Винаходити нові шляхи 

вирішення проблеми економічного перетворення, розподілення, 

передачі та використання електричної енергії. 

Опис дисципліни  В зазначеній  дисципліні розглядаються питання електричної взаємодії 

систем електропостачання та електрорухомого складу, підготовка до 

розв’язання практичних питань проектування та експлуатації систем 

електропостачання електрифікованих залізниць, визначення показників 

ефективності пристроїв електропостачання, використання методів 

підвищення якості електричної енергії, розрахунок параметрів систем 

електропостачання, проектування пристроїв електропостачання, 

користування різними методами розрахунку систем та обчислення 

параметрів схем заміщення тягової мережі в різних режимах роботи, 

використання методів розрахунку і моделювання систем тягового 

електропостачання на ЕОМ при швидкісному русі.  

http://www.diit.edu.ua/sites/facultet-mehan/kafedra-locomt/ukr/abiture.html


Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни  

Вища математика; Фізика; Теоретичні основи електротехніки; 

Контактна мережа; Релейний захист; Електрична частина станцій та 

підстанцій 

Основні теми 

дисципліни  

Основні теми: Вимоги та огляд систем тягового електропостачання при 

високошвидкісному і швидкісному русі. 

Енергетичні характеристики та електромагнітна сумісність при 

швидкісному русі. Методи і засоби розрахунку СТЕ для ВШР. 

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

– 58.  
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