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Перелік компетентностей 

та результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Перелік компетентностей.  

- здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

- здатність працювати в групі над великими проектами стосовно 

експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту; 

- здатність застосовувати системний підхід до вирішення 

інженерних проблем на основі досліджень; 

- здатність демонструвати розуміння ширшого 

міждисциплінарного інженерного контексту і його основних 

принципів при вирішенні наукових та виробничих проблем, які 

виникають при експлуатації високошвидкісного залізничного 

транспорту; 

- здатність демонструвати широке розуміння проблем якості, які 

виникають при експлуатації високошвидкісного залізничного 

транспорту; 

- здатність досліджувати, аналізувати та вдосконалювати  

технологічні процеси при експлуатації високошвидкісного 

залізничного транспорту; 

- здатність науково обґрунтовувати вибір матеріалів, обладнання 

та заходів для реалізації новітніх технологій в експлуатації  

високошвидкісного залізничного транспорту. 

 Програмні результати навчання. 

Уміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні 

інженерні завдання і проблеми високошвидкісного залізничного 

транспорту, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому 

числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог. 

Здатність критично осмислювати проблеми експлуатації 

високошвидкісного залізничного транспорту, у тому числі на 

межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, 

екологією, економікою. 

Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з 

проблем експлуатації високошвидкісного залізничного 

транспорту, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, 



до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

Здатність приймати рішення з інженерних питань з експлуатації 

високошвидкісного залізничного транспорту у складних і 

непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням 

прогнозування та сучасних засобів підтримки прийняття рішень. 

Здатність пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові 

технології. 

Здатність обирати і застосовувати необхідне устаткування, 

інструменти та методи для вирішення інженерних задач, 

пов’язаних з професійною діяльністю. 

Здатність знаходити оптимальні рішення при створенні продукції 

залізничного транспорту з урахуванням вимог якості, надійності, 

енергоефективності, безпеки життєдіяльності, вартості та строків 

виконання. 

Здатність оцінювати значущість результатів комплексної 

інженерної діяльності. 

Здатність обирати необхідні методи та засоби досліджень, 

розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні 

моделі об’єктів дослідження, що стосуються експлуатації 

високошвидкісного залізничного транспорту. 

Здатність проводити техніко-економічні розрахунки, порівняння 

та обґрунтування процесів проектування, конструювання, 

виробництва, ремонту, реновації, експлуатації 

високошвидкісного залізничного транспорту. 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, що 

пов’язані з технологією  проектування, конструювання, 

виробництва, ремонтом, реновацією, експлуатацією 

високошвидкісного залізничного транспорту. 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни «Математичне забезпечення 

проектування та експлуатації високошвидкісного рухомого 

складу» розглядаються методи та засоби досліджень, розробки та 

аналізу фізичних, математичних та комп’ютерних моделей 

об’єктів дослідження, що стосуються створення, експлуатації та 

проектування високошвидкісного рухомого складу залізничного 

транспорту. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

При вивченні дисципліни використовуються знання та вміння, 

отримані при вивченні дисциплін: бакалаврського рівня галузі 

знань «Транспорт». 

Основні теми дисципліни Основні поняття та  види моделей. Класифікація моделей та видів 

моделювання. Види моделей високошвидкісного рухомого 

складу. 

Поняття про оптимізаційні задачі лінійного програмування. 

Приклади оптимізаційних  задач проектування та експлуатації 

високошвидкісного рухомого складу 

Основні поняття та класифікація систем масового 

обслуговування (СМО). Приклади СМО в експлуатації 

високошвидкісного рухомого складу 

Методи чисельного вирішення звичайних диференціальних 

рівнянь при   проектування високошвидкісного рухомого складу 

Застосування статистичного аналізу  для вирішення інженерних 

задач проектування та експлуатації високошвидкісного рухомого 

складу 

Методи кореляційного аналізу. Аналіз та візуалізація великих 

обсягів даних. Правила графічної візуалізації. Моделювання 

екіпажної частини високошвидкісного рухомого складу 

Практичні заняття 



Використання програмного забезпечення Аutodesk Inventor. 

Імітаційне моделювання вільних коливань опорно-рамного 

тягового приводу.Моделювання руху колісної пари. 

Постановка та розв’язок задачі про оптимальне призначення 

робітників по видах обладнання в цеху. Постановка задачі  по 

вирішенню рівняння руху поїзда. Обробка результатів 

експерименту. 

Передбачено виконання розрахунково графічної роботи. 

Моделювання екіпажної частини локомотива/ розрахунок та 

аналіз статистичної вибірки 

Всього годин – 120: лекції – 32, практичні заняття – 16, 

самостійна робота – 72  (в тому числі виконання розрахунково-

графічної роботи).  
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