
Силабус дисципліни 

 

СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ  

ЛОКОМОТИВІВ 

(для ОПП Локомотиви та локомотивне господарство) 

 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Системи діагностування та технологія ремонту локомотивів;   

9,0 - кредити ЄКТС 

 

Загальна інформація про 

викладача 

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

телефон кафедри – 2 34, адреса електронної пошти – 

melnar78@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

для магістрів – перший та другий семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Факультет «Транспортна інженерія»  

 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Розрізняти методи відновлення вузлів локомотивів 

2. Ідентифікувати закономірності зміни технічного стану 

3. Вибирати методи складання та випробування вузлів та 

агрегатів локомотивів 

4. Знаходити методи діагностування вузлів та агрегатів 

локомотивів 

5. Пояснювати методи відновлення вузлів локомотивів 

6. Порівнювати методики діагностування обладнання 

локомотивів 

7. Створювати або модифікувати методики складання та 

випробування вузлів та агрегатів локомотивів 

8. Поєднувати різноманітні методи діагностування вузлів та 

агрегатів 

9. Рекомендувати внесення змін у конструкцію вузлів 

локомотивів з метою вдосконалення технології ремонту 

10. Аргументувати вибір методик діагностування 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни «Системи діагностування та  

технологія ремонту локомотивів» розглядаються питання основ 

формування конструкції засобів та систем діагностування та 

ремонту локомотивів. Практичні навички по визначенню 

технічного стану деталей та вузлів а також по їх відновленню, 

складанню та випробуванню. Прийоми аналізу та моделювання 

систем та засобів діагностування технічного стану та технологія 

ремонту локомотивів. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. САПР технологічних процесів 

2. Рухомий склад високошвидкісних магістралей 

Основні теми дисципліни Відновлення вузлів та агрегатів локомотивів з циліндричними 

деталями, що рухаються зворотньо-поступово; Відновлення 

шліцевих та шпоночних з’єднань на локомотивах. Відновлення 

пасових передач; Відновлення вузлів локомотивів, що мають 

гумово-металеві деталі. Відновлення вузлів локомотивів з 

сальниковими ущільненнями та навитими пружинами; 

Відновлення вузлів локомотивів з деталями, що базуються на 

площинах; Особливості розбирання, визначення технічного стану 

електричних частин електрообладнання локомотивів. Контроль 

технічного стану ізоляції та струмопровідних частин 

електрообладнання локомотивів; Закономірності зміни 

технічного стану транспортних засобів; Основні положення і 

завдання технічної діагностики; Характеристика транспортного 

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


засобу як об'єкта діагностування; Зв'язок технічної діагностики з 

надійністю і якістю виготовлення технічного об'єкту; Тестове 

діагностування; Функціональне діагностування; Діагностика 

машин та механізмів за складом мастила; Діагностика 

електричних машин тепловоза. 

Всього годин – 270: лекції – 64, практичні заняття – 16, 

лабораторні заняття – 16, самостійна робота – 174 (в тому числі 

виконання та захист курсового проекту). 

Мова викладання Українська  
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