
Сілабус з дисципліни 

«Бортові системи управління та безпеки» 

 

Назва дисципліни, обсяг 

у кредитах ЄКТС 

Бортові системи управління та безпеки 

5 кредити 

Загальна інформація про 

викладача 

Сердюк Володимир Никандрович, к.т.н., доцент, 

доцент каф. «Локомотиви»;  

тел. 373-15-34 

Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

І (для магістрів) 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 
– здатність працювати в групі над великими проектами стосовно 

експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту; 

– здатність застосовувати системний підхід до вирішення 

інженерних проблем на основі досліджень; 

– здатність демонструвати широке розуміння проблем якості, які 

виникають при експлуатації високошвидкісного залізничного 

транспорту. 

Результати навчання: 

– здатність критично осмислювати проблеми експлуатації 

високошвидкісного залізничного транспорту, у тому числі на межі із 

суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією, 

економікою; 
– здатність обирати необхідні методи та засоби досліджень, 

розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі 

об’єктів дослідження, що стосуються експлуатації високошвидкісного 

залізничного транспорту; 
– здатність керувати технологічними процесами у відповідності з 

посадовими обов’язками, забезпечувати технічну безпеку виробництва 

в сфері своєї професійної діяльності; 
– здатність визначати ризики, забезпечувати особисту безпеку та 

безпеку інших людей у сфері професійної діяльності 
Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни розглядаються питання 

управління та безпеки високошвидкісного рухомого складу 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Основи високошвидкісного залізничного транспорту 

Загальні принципи організації експлуатації, технологія та управління 

рухом поїздів на високошвидкісних магістралях 

Безпека високошвидкісного залізничного транспорту 
Основні теми 

дисципліни 

 принципи побудови автоматичних систем; 

 інтерфейс колія-локомотив, безперервний канал зв'язку 

(колійнопровідні канали); 

 системи контролю та безпеки поїздів; 

 захист руху поїздів на швидкісних лініях LGV; 

 сумісність систем управління та управління ERTMS; 

 принципи захисту систем безпеки поїздів; 

 стратегія впровадження автопілотів АТО; 

 сигналізації кабіни типу TVM (машинна передача треку); 



 бортова архітектура системи управління TVM; 

 безпечний локомотивний об'єднаний комплекс (БЛОК). 

Лекції 32 год, лабораторні заняття 32 год. 

Мова викладання Українська  

Список основної та 

додаткової літератури 

– Луков Н.М. Основы автоматики и автоматизации тепловозов. – М: 

Транспорт, 1989. – 296 с.; 

– Унифицированное комплексное локомотивное устройство безопасности 

(КЛУБ-У). Астрахан В.И., Зорин В.И., Кисельгоф Г.К., Константинов С.Г., 

Малинов В.М., Рубин И.Л., Шухина Е.Е. Под ред. В.И. Зорина и В.И. 

Астрахана. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2008. –177 с. 

– Тарасов Б. Н., Плавник Я. Ю. Автоблокировка и автоматическая 

локомотивная сигнализация: Учеб, пособие для СПТУ. – М.: Транспорт, 

1988. – 239 с. Лисенков В.М., Шалягин Д.В., Бестемьянов П.Ф. и др. 

Автоматическая локомотивная сигнализация повышенной 

помехозащищенности и значности АЛС-ЕН. Монография. – М.:Транспорт, 

1990. – 48 с. 

– Леонов А.А. Техническое обслуживание автоматической локомотивной 

сигнализации. - 5-е изд., перераб. и доп. -– М.: Транспорт, 1982. – 255 с. 

– Вилькевич Б.И. Автоматическое управления электрической передачей и 

электрические схемы тепловозов. – М.: Транспорт. 1989. – 272 с. 

– Проектирование систем автоматического управления и защиты тепловозов 

/ Е.Я. Гаккель, Н.Ф. Пушкарев, В.В. Стрекопытов, Ф.Ф. Сабуров.  – М.: 

Транспорт, 1979. – 200 с. 

– Пясик М. Системы автоматического ведения поезда /М.Пясик, Е.Толстов, 

И.Случак. //СТА. – 2004. – №4. – С. 60–69. 

– Многофункциональная микропроцессорная система управления 

тепловозом /Ю. Бабков, О. Котов, А. Литвинов, Д. Сергеев, П. -––Чудаков 

//Современные технологии автоматизации. - 3/2004. [Электронный ресурс] / 

Погорелов Д.Ю.// Универсальный механизм. – 2010. – Режим доступа: 

http://wiki.nashtransport.ru/wiki/ 

– Энциклопедия АСУТП [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bookasutp.ru/Default.aspx. 

– Система КЛУБ-У - комплекс локомотивных устройств безопасности 

унифицированный. Функции и структурная схема КЛУБ-У. [Электрон. ресурс] 

– Режим доступа: http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-transport/ats/klub-u 

– Система автоматического управления тормозами (САУТ) и ее 

модификации: САУТ-У, САУТ-Ц, САУТ-ЦМ  [Электрон. ресурс] Режим 

доступа: http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj-transport/ats/saut 

– Многофункциональная микропроцессорная система управления 

тепловозом [Текст] /Ю. Бабков, О. Котов, А. Литвинов та ін.]. / СТА. – 2004. – 

№3. – С. 46–52. 

– Сердюк В. Н. Дистанційний курс. Бортові системи управління та безпеки. 

Режим доступу:   http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=288 
 

 

http://cta.ru/
http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=288



