
Силабус дисципліни 
 

РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НОРМ  

БЕЗПЕКИ І ЙОГО СЕРТИФІКАЦІЯ  

(для ОПП Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті) 

 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Роль персоналу в забезпеченні норм  

безпеки і його сертифікація;  3,0 - кредити ЄКТС 

 

Загальна інформація про 

викладача 

Боднар Євген Борисович, к.т.н., доцент кафедри Локомотиви; 

телефон кафедри – 2 34, адреса електронної пошти – 

melnar78@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

для магістрів – другий семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Факультет «Транспортна інженерія»  

 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Формулювати основні положення безпеки руху поїздів. 

2. Відтворювати загальні поняття про ергономіку. 

3. Розрізняти практичні завдання ергономіки. 

4. Описувати умови роботи локомотивних бригад. 

5. Знаходити заходи, щодо підвищення надійності машиніста. 

6. Вибирати етапи професійного навчання співробітників 

локомотивних бригад. 

7. Пояснювати місце людини в процесі розробки, перевірки, 

виконанні процедур і експлуатації обладнання 

8. Інтегрувати європейські вимоги нормативних документів 

щодо забезпечення безпеки руху машиністами поїздів. 

9. Критикувати європейський досвід забезпечення безпеки 

руху. 

10. Класифікувати європейські інститути і суб'єкти з питань 

залізничної безпеки 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни «Вплив персоналу на 

забезпечення норм безпеки та його сертифікація» розглядаються 

питання забезпечення безпеки серед категорій персоналу, які 

найбільш тісно пов'язані з проблемами інтероперабельності через 

специфіку своєї професії. Розглядається лише пряме втручання 

людини при виконанні завдань безпеки. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Охорона праці в галузі та цивільний захист. 

2. Сертифікація підприємств за нормами безпеки. 

3. Принцип інтероперабельності та його застосування у різних 

видах транспорту. 

4. Сертифікація залізничних систем і підсистем за нормами 

безпеки. 

Основні теми дисципліни Роль і значення професії машиніста в забезпеченні безпеки руху; 

Кваліфікаційні вимоги до працівників, які вступають на посаду 

машиніста; Вимоги нормативних документів щодо забезпечення 

безпеки руху машиністами поїздів; Місце людини в процесі 

розробки, перевірки, виконанні процедур і експлуатації 

обладнання; Європейські інститути і суб'єкти з питань 

залізничної безпеки; Персонал, посади якого тісно пов'язані з 

забезпеченням залізничної безпеки; Навчання персоналу 

виконанню посад, пов'язаних з безпекою;Процедура отримання 

допуску до посади машиніста; Європейський досвід 

забезпечення безпеки руху. 

Всього годин – 90: лекції – 18, самостійна робота – 72. 



Мова викладання Українська  

Список основної та 

додаткової літератури 
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8. Експлуатація  локомотивів та локомотивне  господарство: 
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забезпечення норм безпеки та його сертифікація». Режим 
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