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Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

1. Знання та розуміння конструкції стрілочних переводів та їх 

особливостей в особливих умовах. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення через 

пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел. 

2. Наявність цілісної системи знань зпроектування стрілочних 

переводів, методів математичного моделювання, які необхідні 

для комплексного розв’язання задач практичного змісту, 

дослідження реальних процесів та прийняття оптимальних 

рішень. 

3. Визначати і оцінювати стан стрілочних переводів та 

виявляти його несправності, використовуючи норми утримання 

колії та споруд, за допомогою спеціальної техніки, 

вимірювальних приладів та при натурному огляді. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

«Вища математика», «Фізика», «Теоретична механіка», 

«Залізнична колія», «Опір матеріалів» бакалаврату 

Основні теми 

дисципліни 

1. Проекти сучасних і перспективних стрілочних переводів 

2. Методика контролю положення стрілочного з’їзду у плані 

3. Силові нерівності на стрілочних переводах, деформації та 

напруження. 

4. Проектування стрілочного переводу з кривою змінного 

радіусу для високих швидкостей руху 

Мова викладання українська 
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