
Силабус дисципліни «Системи управління на залізничному транспорті» 

Назва дисципліни, 
обсяг у кредитах 
ЄКТС 

« Системи управління на залізничному транспорті », 3 
кредитів/90 год. 

Загальна 
інформація про 
викладача 

Арбузов М.А., к.т.н., доцент, завідувач кафедри 
«Колія та колійне господарство», тел. +380567931542 

Семестр, у якому 
планується 
вивчання 
дисципліни 

Восьмий семестр для бакалаврів 

Факультет/ННЦ, 
студентам яким 
пропонується 

ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг» 

Перелік 
компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

1. Знання та розуміння предметної області і професійної 
діяльності. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, приймати обґрунтовані рішення через пошук, 
обробку та аналіз інформації з різних джерел. 
2. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел. 
4. Засвоєння нових знань, володіння сучасними 
інформаційними технологіями 
5. Базові знання в галузі інформатики й сучасних 
інформаційних технологій, навички використання 
програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних 
мережах, уміння створювати бази даних і використання 
інтернет-ресурси 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення 
дисципліни 

«Основи інформаційних технологій», «Залізнична 
колія», «Колійне господарство»  

Основні теми 
дисципліни 

Основи управлінської діяльності  
Функції управління та його автоматизація 
Практична реалізація АСУ.  
Структура АСУ-ЗТ 
Інформаційне забезпечення АСУ-ЗТ 
Математичне і програмне забезпечення АСУ-ЗТ 
Технічне забезпечення АСУ-ЗТ.  
Принципи побудови АСУ 
Безпека при впровадженні АСУ 

Мова викладання українська 
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