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Семестр, у якому 
планується 
вивчання 
дисципліни 

Перший семестр для магістрів 

Факультет/ННЦ, 
студентам яким 
пропонується 

ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг» 

Перелік 
компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Знання устрою та розуміння принципів роботи залізничної 
інфраструктури, що впливає на інтероперабельність залізничного 
транспорту. 
Вміння розраховувати характеристики об’єктів залізничного 
транспорту на відповідність інтероперабельності. 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у професійній діяльності у царині будівництва, 
експлуатації та ремонту об’єктів інфраструктури залізничного 
транспорту, що впливають на інтероперабельність на 
залізничному транспорті. 
Здатність застосовувати системний підхід до вирішення 
інженерних проблем на основі досліджень устрою та роботи 
систем залізничного транспорту. 
Здатність застосовувати вимоги галузевих та міжнародних 
стандартів з питань інтероперабельності 
Здатність проводити оцінку та моніторинг технічного стану 
об’єктів залізничного транспорту. 
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«Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Нарисна геометрія та 
інженерна графіка», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів»,  
«Загальний курс залізниць» 

Основні теми 
дисципліни 

Ретроспектива інтероперабельності на залізничному транспорті. 
Міжнародні організації, що опікуються питаннями 
інтероперабельності на залізничному транспорті (ІЗТ) 
Директиви ЕС з питань ІЗТ.  
Ретроспектива Технічних спеціфікаціїй інтероперабельності (ТСІ) 
в Євросоюзі (ЄС). 
Габарити та їх вплив на ІЗТ 
Залізнична колія. Її вплив на ІЗТ. 
План та профіль залізниць, їх вплив на ІЗТ.та її вплив на ІЗТ. 
Штучні споруди та їх вплив на ІЗТ. 
Принципи та споруди для переходу з однієї ширини колії на іншу. 
Особливості конструкції та утримання споруд та пристроїв 
локомотивного та вагонного господарств, що впливають на ІЗТ. 



Особливості конструкції та утримання споруд та пристроїв 
сигналізації та зв’язку, що впливають на ІЗТ. 
Особливості конструкції та утримання споруд та пристроїв 
електропостачання, що впливають на ІЗТ. 
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