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вивчення дисципліни 
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Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для прищеплення навичок в 

підвищенні пропускної спроможності залізниць  

- методи досліджування параметрів транспортної системи; 

- методи системного аналізу транспортних процесів; 

- методи підвищення пропускної та провізної спроможності 

залізниць; 

- методи прогнозування транспортних процесів. 

 

Результати навчання: 

 - знати: класифікацію та ідентифікацію  процесів організації руху 

поїздів; системний аналіз та прогнозувати роботу транспортної 

системи; мероприємства по збільшенню пропускної та провізної 

спроможності транспортної системи. 

 - вміти: досліджувати пропускну та провізну спроможність 

транспортної системи; знаходити рішення оптимізації параметрів 

транспортної системи; оцінювати ефективність транспортної  

інфраструктури та технології функціонування транспортних 

систем; оцінювати параметри транспортної системи; оцінювати 

параметри транспортних потоків; підвищувати пропускну та 

провізну спроможності транспортної системи на 

короткостроковий та багато строковий періоди. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання з загального курсу транспорту, управління 

експлуатаційною роботою.  

Основні теми 

дисципліни 

Змістовний модуль 1– Поняття про транспортні потоки. Методи і 

послідовність розрахунку пропускної та провізної спроможності 

залізничних ліній. Завдання використання та розвитку пропускної 

спроможності залізниць. Вибір норм маси поїзда 

Змістовний модуль2 – Збільшення пропускної спроможності за 

рахунок збільшення ходових швидкостей та застосування 

пакетного графіку руху поїздів, зменшення довжини перегонів та 

будівництво других колій на одноколійних лініях, додаткових 

головних колій на двохколійних лініях,  короткочасні заходи 

форсування пропускної спроможності та заходи посилення 

пропускної спроможності електрифікованих ділянок. Комплексне 

посилення пропускної та провізної спроможності залізниць 



Лекції – 16 години. 

Практичних занять – 16 годин. 

Самостійна підготовка - підготовка до лекцій і практичних занять, 

підготовка до контрольних заходів та їх складання 

Основні теми лекцій: 

1 Транспортні потоки 

2 Методи і послідовність розрахунку пропускної та провізної 

спроможності залізничних ліній  

3 Завдання використання та розвитку пропускної 

спроможності залізниць  

4 Вибір норм маси поїзда  

5 Збільшення пропускної спроможності за рахунок 

збільшення ходових швидкостей та застосування пакетного 

графіку руху поїздів  

6 Збільшення пропускної спроможності за рахунок 

зменшення довжини перегонів та будівництво других колій 

на одноколійних лініях  

Основні теми практичних занять: 

1. Визначення впливу маси поїздів на інтенсивність та 

щільність транспортних потоків 

2. Розрахунок пропускної спроможності залізничних 

напрямків при їх різному технічному оснащенні 

3. Визначення потреби в посиленні пропускної спроможності  

ліній 

4. Вибір маси вантажного поїзда при заданому типі 

локомотива 

5. Збільшення пропускної спроможності залізничних 

напрямків за рахунок застосування пакетного графіку руху 

поїздів 

Мова дисципліни Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
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