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ВСТУП
Програму навчальної дисципліни «Ресурсозбереження та екологічна безпека в
локомотивному господарстві» розроблено відповідно до освітньої програми підготовки
здобувачів ступеня вищої освіти __магістр
із
(бакалавр, магістр)

спеціальності

273 «Залізничний транспорт»

Предметом вивчення сучасних напрямків ресурсозбереження в локомотивному
господарстві залізничного транспорту
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної дисципліни забезпечують базові знання з
дисципліни «Конструкція і розрахунок локомотивів і вагонів», «Тяга поїздів та автогальма
рухомого складу», «Енергетичні установки рухомого складу залізниць» «Безпека руху та ПТЕ
залізниць і рухомого складу» «Основи експлуатації рухомого складу залізниць».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів5:
Змістовий модуль 1. Використання технічних засобів в процесі взаємодії з рухомим
складом залізниць
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Ресурсозбереження та екологічна безпека
в локомотивному господарстві» є надбання студентами знань зі складу та технічних
характеристик технічних засобів, впровадження на мережі залізниць наукоємних,
перспективних енерго- і ресурсозберігаючих засобів і технологій.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Ресурсозбереження та екологічна
безпека в локомотивному господарстві» є надати студентам поняття про здатність
впровадження на мережі залізниць наукоємних, перспективних енерго- і ресурсозберігаючих
засобів і технологій, які спрямовані на підвищення технічного рівня підприємств залізничного
транспорту.
1.3. За результатами опанування навчальної дисципліни «Ресурсозбереження та екологічна
безпека в локомотивному господарстві» здобувачі вищої освіти набувають професійні
компетентності, перелік яких наведено в таблиці 0.1 в стовпці «Компетентності». Щоб набути
кожну з перерахованих компетентностей, здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати
знання, уміння, комунікативні здібності, а також здатність самостійно і відповідально
здійснювати дії в контексті професії. Ці складові відповідають дескрипторам з Національної
рамки кваліфікацій і надаються для кожної компетентності в таблиці 0.1.
Таблиця 0.1 - Відповідність компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій
Автономія та
Компетентності
Знання
Уміння
Комунікація
відповідальність
ЗК 01. Знання та
Найбільш
Розроблення та
Спілкування в
Ініціювання
розуміння
передові
реалізація проектів, діалоговому
інноваційних
предметної області концептуальні та включаючи власні
режимі з
комплексних
та розуміння
методологічні
дослідження, які
широкою
проектів,
професійної
знання в галузі
дають можливість
науковою
лідерство та
діяльності
професійної
переосмислити
спільнотою та
повна
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Компетентності

ФК 03. Здатність
враховувати
потреби клієнтів та
користувачів, і
важливість таких
питань, як
естетика, в процесі
у сфері
залізничного
транспорту

Знання

Уміння

Комунікація

діяльності і на
межі предметних
галузей

наявне та створити
нове цілісне знання
та/або професійну
практику і
розв’язання
значущих
соціальних,
наукових,
культурних,
етичних та інших
проблем
Керувати
технологічними
процесами у
відповідності з
посадовими
обов’язками,
забезпечувати
технічну безпеку
виробництва в
сфері своєї
професійної
діяльності

громадськіст
ю в певній
галузі
наукової
та/або
професійної
діяльності

Можливі
ризики, методи
та засоби
забезпечення
особистої
безпеки та
безпеки інших
людей у сфері
професійної
діяльності

ФК 13. Здатність
Ресурсної бази,
виконувати
потенційних,
науково-дослідні
недовикористани
роботи щодо
х на виробництві
розрахунку та
сил і засобів,
удосконалення
енергетичної
рухомого складу з
ефективності
урахуванням вимог
нових і
енергозбереження
модернізованих
та екологічної
локомотивів
безпеки.

Розробляти і
впроваджувати
енергозберігаючі
технології;
виконувати
техніко-економічні
розрахунки,
порівняння та
обґрунтування
процесів
проектування,
конструювання,
виробництва,
ремонту, реновації,
експлуатації
локомотивів та
локомотивного
господарства

Автономія та
відповідальність
автономність
під час їх
реалізації

Здатність
працювати в
групі над
великими
проектами в
галузі
залізничного
транспорту

Демонстрація
значної
авторитетності,
інноваційність,
високий ступінь
самостійності,
академічна та
професійна
доброчесність,
постійна
відданість
розвитку нових
ідей або
процесів у
передових
контекстах
професійної
діяльності
Здатність
Здатність
ефективно
саморозвиватис
налогоджуват
яі
и комунікації самовдосконалю
з колегами і
ватися протягом
керівництвом
життя,
при
відповідальність
обгрунтуванні
за навчання
концепцій,
інших
принципів і
використанні
теорій та
методів
енергозбереж
ення та
екологічної
безпеки

Знання і навички, отримані на магістерському рівні при вивченні дисципліни будуть
розвинуті при виконанні магістерської роботи та в дисциплінах програми підготовки докторів
філософії з наукової спеціальності 273 «Залізничний транспорт».
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Знання і навички, отримані при вивченні дисципліни, будуть використовуватись у
професійному контексті головного інженера (на транспорті); начальника служби (транспорт);
інженера з транспорту, науково-дослідного співробітника.
Перераховані компетентності є складовими інтегрованої професійної компетентності
«Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній
діяльності у сфері залізничного транспорту відповідно до спеціалізації або у процесі
подальшого навчання із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних,
інформаційних та соціально-економічних наук, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов», що
відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій.
Продемонстровані здобувачами вищої освіти знання, уміння, комунікативні здібності,
самостійність і відповідальність в прийнятті рішень складаються в інтегрований програмний
результат навчання6 «РН 06. Розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології», «РН 10.
Керувати технологічними процесами у відповідності з посадовими обов’язками, забезпечувати
технічну безпеку виробництва в сфері своєї професійної діяльності», «РН 11. Виконувати
техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування процесів проектування,
конструювання, виробництва, ремонту, реновації, експлуатації локомотивів та локомотивного
господарства», «РН 12. Знати та визначати можливі ризики, забезпечувати особисту безпеку та
безпеку інших людей у сфері професійної діяльності», що зв’язані з дисципліною
«Ресурсозбереження та екологічна безпека в локомотивному господарстві» в освітній програмі
«Локомотиви та локомотивне господарство» за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт».
На вивчення навчальної дисципліни відводиться6 120 годин / 4 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни7
Змістовий модуль 1. Ресурсозбереження та екологічна безпека в локомотивному
господарстві.
Тема 1. Ресурсозбереження як термін, що характеризує найважливіші заходи в
енергетиці та виробництві.
Вивчення ресурсної бази, потенційних, недовикористаних на виробництві сил і засобів,
економне, раціональне використання та зберігання ресурсів. Ефективність використання
виробничих ресурсів. Ефективність використання матеріально-енергетичних ресурсів.
Тема 2. Характеристика і класифікація паливно-енергетичних ресурсів.
Порівняння енергетичної цінності різних видів ПЕР. Зв'язок між одиницями
вимірювання паливноенергетичних ресурсів. Види і опис органічних видів палива.
Тема 3. Значення залізничного транспорту і структура споживання ПЕР у
локомотивному господарстві.
Енергоспоживання на залізничному транспорті України. Використання ПЕР різними
групами споживачів. Показник результативності енергозбереження. Основні заходи
ресурсозбереження в локомотивному господарстві.
Тема 4. Напрями робіт для вирішення проблеми ресурсозбереження в локомотивному
господарстві.
Енергетична ефективність нових і модернізованих локомотивів.
Оновлення
локомотивного парку. Модернізація рухомого складу. Удосконалення основного і допоміжного
обладнання рухомого складу.
Тема 5. Конструктивні заходи.
Впровадження ресурсозберігаючих технологій при експлуатації і ремонті рухомого
складу. Удосконалення технології ремонту та обслуговування. Характеристика деяких новітніх
технологій, що використовуються на залізницях України і за кордоном.
Тема 6. Технологічні заходи.
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Використання раціональних режимів руху поїзда. Автоматизація управління рухом
поїзда та інших виробничих процесів. Автоматизація перевезень для реалізації
ресурсозбереження.
Тема 7. Експлуатаційні заходи.
Енергетичний аудит локомотивного господарства.
Види організаційно-технічних
заходів.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання9:

екзамен

5. Засоби діагностики успішності навчання
В освітньому процесі використовуються такі види контролю: поточний, рубіжний,
семестровий контроль.
Поточний контроль проводиться на всіх видах занять у вигляді короткочасних аудиторних
контрольних робіт, електронного тестування на сайті дистанційного навчання і домашніх
контрольних робіт для заочної форми навчання. Інформація, одержана при поточному контролі,
використовується для коригування методів і засобів навчання, а також для планування
самостійної роботи здобувачів вищої освіти.
Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у
вигляді семестрового екзамену в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі
навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.
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Вказуються форми проведення семестрового контролю: усна, письмова, комбінована, тестування тощо.

