
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЛОКОМОТИВНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

(для ОПП Локомотиви та локомотивне господарство) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Експлуатація локомотивів та локомотивне 

господарство;  4,0 - кредити ЄКТС 

 

Загальна інформація про 

викладача 

Капіца Михайло Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри 

Локомотиви; телефон кафедри – 2 34, адреса електронної пошти 

– m.i.kapica@ua.fm 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

для бакалаврів – восьмий семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Факультети «Транспортна інженерія» та «Управління 

енергетичними процесами» 

 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

1. Організовувати роботу структурних підрозділів лінійних 

підприємств та заводів, малих колективів виконавців (бригад, 

дільниць, пунктів), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та 

обслуговування локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів. 

2. Виконувати розрахунок основних характеристик та 

параметрів технологічних процесів виробництва, експлуатації та 

ремонту локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою їх 

порівняння та формування управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства з оцінкою якості його 

продукції. 

3. Розробляти та впроваджувати у виробництво документації 

щодо визначеності технологічних процесів виробництва,  

експлуатації, ремонту та обслуговування локомотивів, їх систем, 

агрегатів та вузлів та інших інструктивних вказівок, правил та 

методик 

Опис дисципліни В зазначеній  дисципліні розглядаються питання з 

організації роботи локомотивів та локомотивних бригад, які 

являють собою необхідні умови для успішної роботи 

майбутнього фахівця, в сфері ремонту та обслуговування 

локомотивів. 

 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Загальний курс залізниць і рухомого складу; Надійність та 

технічна діагностика; Теорія та конструкція локомотивів; 

Технологія ремонту локомотивів 

Основні теми дисципліни Основні теми: Структура управління локомотивним 

господарством; Розподіл та облік локомотивів за видами роботи 

та станом; Типи деповських будівель та їх порівняльна 

характеристика; Тягова територія депо та розташування на ній 

пристроїв деповського господарства 

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

робота – 72.  

 

Мова викладання Українська  

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