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Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

 Компетентності: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Навички здійснення безпечної діяльності. 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної 

безпеки під час формування технічних рішень. 

 Результати навчання: 

 Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні економічні аспекти 

охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 

технічних рішень. 

 

Спеціальність 273 Залізничний транспорт: 

 Компетентності: 

 Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, 

техніки безпеки та протипожежної безпеки на об’єктах залізничного 

транспорту при їх побудові, експлуатації та ремонті. 

 Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації 

залізниць України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та 

обслуговування пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

 Здатність використовувати у професійній діяльності знання з устрою 

залізниць та їх інфраструктури, організації руху і перевезень, розрізняти 

пристрої та системи керування рухом поїздів та їх складові, визначати 

вимоги до їхньої конструкції 

 Здатність здійснювати діяльність з розробки, оформлення та 

впровадження у виробництво документації щодо визначеності технологічних 

процесів будівництва, експлуатації, ремонту та обслуговування пристроїв та 

систем керування рухом поїздів, а також інших інструктивних вказівок, 

правил та методик 

 Здатність організовувати експлуатацію пристроїв та систем керування 

рухом поїздів, з обґрунтуванням структури управління експлуатацією, 

технічного обслуговування та ремонту 

 Здатність організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів 

лінійних підприємств та заводів, малих колективів виконавців (бригад, 

дільниць, пунктів), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та 

обслуговування пристроїв та систем керування рухом поїздів, включаючи 

обґрунтування технології виробничих процесів. 

 Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, технологічного) роботи пристроїв та систем 
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керування рухом поїздів, здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів, 

інструкцій та методик. 

 Результати навчання: 

 Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної 

безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійснення професійної 

діяльності. 

 Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-

правових та законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації 

залізниць України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та 

обслуговування пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

 Ідентифікувати пристрої та системи керування рухом поїздів. 

 Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію 

щодо визначеності технологічних процесів будівництва, експлуатації, 

ремонту та обслуговування пристроїв та систем керування рухом поїздів, а 

також інших інструктивних вказівок, правил та методик. 

 Організовувати експлуатацію пристроїв та систем керування рухом 

поїздів. 

 Організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів лінійних 

підприємств та заводів, малих колективів виконавців (бригад, дільниць, 

пунктів), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування 

пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

 Обґрунтовувати технології виробничих процесів з урахуванням 

спеціалізації. 

 Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи пристроїв та систем 

керування рухом поїздів. 

 Здійснювати адміністративне діловодство, документування та 

управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Дисципліни, які потрібні для вивчення цієї дисципліни: «Основи екології та 

безпека життєдіяльності», «Загальний курс залізниць», «Електроживлення 

систем автоматики», «Надійність та діагностування», «Експлуатаційні 

основи автоматики». 

Основні теми 

дисципліни 
Лекції: 

1. Транспортні події на залізничному транспорті 2 год. 

2. Правила технічної експлуатації залізниць України 4 год. 

3. Інструкція з сигналізації на залізницях України 4 год. 

4. Безпека руху поїздів 2 год. 

5. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України 

4 год. 

6. Технологія обслуговування пристроїв СЦБ 4 год. 

7. Правила безпечної експлуатації пристроїв АТЗ. Технічна документація 

2 год. 

8. Безпека руху на залізничних переїздах 4 год. 

9. Автоматизація контролю стану пристроїв СЦБ 4 год. 

10. Безпека руху на метрополітенах України 2 год. 

 

Практичні заняття: 

1. Класифікація транспортних подій на залізничному транспорті 2 год. 

2. Робота ДСП та ДНЦ 2 год. 

3. Інструкція з сигналізації на залізницях України 2 год. 

4. Оцінка безпеки руху 2 год. 

5. Безпека руху поїздів. Стрілочні переводи 2 год. 

6. Безпека руху поїздів. Рейкові кола 2 год. 

7. Безпека руху поїздів. Залізничні переїзди 4 год. 

 

Назва розділів програми, для самостійного опрацювання: 

1. Класифікація залізничних транспортних подій [3], 1*. 



2. Правила технічної експлуатації залізниць України [2], 1*. 

3. Інструкція з сигналізації на залізницях України [1], 1*. 

4. ЦШ 0060 Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, 

централізації та блокування [4]. 
Примітки: 1* Матеріали дистанційного курсу «Безпека руху та ПТЕ 
залізниць» (електронний ресурс). Режим доступу: 
http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=684. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
Основна 

1. Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 №747. 

2. ПТЕ зі змінами та доповненнями внесеними наказами Міністерства 

транспорту України від 19 березня 2002 р. №179. 

Додаткова 

3. Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному 

транспорті. Затверджено наказом Міністерства інфраструктури України 

від 03.07.2017 № 235. 

4. ЦШ 0060 Інструкція з технічного обслуговування пристроїв 

сигналізації, централізації та блокування (СЦБ). –К.: Міністерство 

транспорту та зв’язку України, 2009. –87 с. 

 


