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Перелік 
компетентностей, 

та результатів 
навчання, що 

забезпечує 
дисципліна 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел 
Здатність виконувати оригінальні дослідження, 
досягати наукових результатів, які створюють нові 
знання у сфері залізничного транспорту та дотичних до 
неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових виданнях з 
залізничного транспорту та суміжних галузей. 
Аналізувати та оцінювати перспективи розвитку 
залізничного транспорту та їх вплив на особливості 
конструкції об’єктів залізничного транспорту та 
специфіку експлуатації. 
Планувати та виконувати експериментальні та/або 
теоретичні дослідження у сфері залізничного 
транспорту та дотичних міждисциплінарних напрямів з 
використанням сучасних інструментів, критично 
аналізувати результати власних досліджень і результати 
інших дослідників у контексті усього комплексу 
сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

Попередні умови, У межах структурно-логічної схеми спеціальності ця  



необхідні для 
вивчення 

дисципліни 

дисципліна забезпечує такі дисципліни як: 
інформаційні технології в науковій діяльності, система 
наукової інформації та наукометрія, методологія 
наукових досліджень, рухомий склад і тяга поїздів, 
експлуатація та ремонт рухомого складу, випробування 
та технічна діагностика рухомого складу, новітні 
технології ремонту вагонів 

Основні теми 
дисципліни 

 

Лекції 

1-2.  Роль залізничного транспорту в 
транспортній системі України 
3-4. Система управління. Регіональні філії АТ 
«Українські залізниці». Розташування, склад 
та завдання по покращенню роботи 
залізничного транспорту.  Міжнародне 
співробітництво в галузі залізничного 
транспорту.  
5-6. Історія підвищення швидкісного руху на 
зарубіжних і Українських залізницях  
7-8.   Проблеми залізничного транспорту. 
Реформування залізничного транспорту в 
Україні 
9-10. Національна мережа транспортних 
коридорів України 
11-12. Макроаналіз розвитку 
високошвидкісного транспорту в Україні 
13-14. Макроаналіз розвитку 
високошвидкісного транспорту в країнах 
Західної Європи та Східної Азії 
15-16. Оцінка інноваційного розвитку 
залізничного транспорту в умовах галузевого 
стратегічного планування і прогнозування 
17-18. Наукові школи на залізничному 
транспорті. Науково-технічна школа 
професора М. В. Винокурова та його 
послідовника професора О. М. Савчука. 
Науково-технічна школа академіка В. А. 
Лазаряна та його послідовника професора Є. 
П. Блохіна. 
Всього лекцій 

 
 
 
 
4 год 
 
 
 
4 год 
 
 
 
 
4 год 
 
4 год 
 
4 год 
 
4 год 
 
4 год 
 
 
 
4 год 
 
 
 
 
4 год 
 
 
 
 
36  год 



 

 

Мова викладання Українська 
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