
Силабус дисципліни 

 

РУХОМИЙ СКЛАД ВИСОКОШВИДКІСНИХ  

МАГІСТРАЛЕЙ  

(для ОПП Експлуатація високошвидкісного залізничного транспорту) 

 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Рухомий склад високошвидкісних магістралей;   

5,0 - кредити ЄКТС 

 

Загальна інформація про 

викладача 

Боднар Эвген Борисович, к.т.н., доцент кафедри Локомотиви; 

телефон кафедри – 2-34, адреса електроної пощти – 

melnar78@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. Відтворювати вимоги до високошвидкісного рухомого 

складу 

2. Встановлювати показники якості механічної частини 

ВПС. Пояснювати особливості розрахунку динаміки 

високошвидкісних поїздів щодо забезпечення стійкості 

руху 

3. Аргументувати вибір тягового приводу 

високошвидкісного рухомого складу  

4. Рейтингувати види коливань і збурень ВПС при 

високошвидкісному русі 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни «Рухомий склад 

високошвидкісних магістралей» розглядаються питання з 

вивчення основних категорій високошвидкісних поїздів, 

особливостей будови залізниць для їх експлуатації, а також 

інформаційних аспектів будови і експлуатації рухомого складу. 

 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Основи високошвидкісного залізничного транспорту 

2. Безпека високошвидкісного залізничного транспорту 

3. Загальні принципи організації експлуатації, технологія та 

управління рухом поїздів на високошвидкісних 

магістралях 

Основні теми дисципліни Вимоги до високошвидкісного рухомого складу; Технічні 

вимоги до системи показників динамічних якостей рухомого 

складу; Особливості конструкцій високошвидкісних поїздів 

різних країн; 

Особливості технічних рішень швидкісного рухомого складу на 

магнітному підвішуванні; Механічна частина високошвидкісних 

і швидкісних поїздів; Пасивний захист високошвидкісних 

електропоїздів; Активні компоненти колісно-рейкових систем 

високошвидкісного рухомого складу. 

Всього годин – 150: лекції – 32, практичні – 16, самостійна 

робота – 102. 
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