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Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

 Компетентності: 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 Здатність демонструвати вільне володіння базовими знаннями і 

практичними навичками в галузі інформатики й сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, мати навички програмування і роботи в 

комп’ютерних мережах. 

 Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, 

системного аналізу та числових методів для розроблення математичних 

моделей систем залізничної автоматики та зв’язку для аналізу якості їх 

функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

 Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій в 

галузі автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих та телекомунікаційних 

технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору 

та передачі даних, їх обробки та візуалізації. 

 Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та 

використання прикладних та спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих 

середовищ для вирішення задач автоматизації та зв’язку. 

 Результати навчання: 

 Застосовувати: базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій, мати навички програмування та використання 

програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, використовувати 

інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та 

програми для реалізації задач в галузі автоматизації та зв’язку. 

 Вміти проводити аналіз об’єктів залізничної автоматики та зв’язку і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на 

основі результатів дослідження їх властивостей.  

 Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного 

аналізу та числових методів для розроблення математичних та імітаційних 

моделей систем залізничної автоматики та зв’язку, для аналізу якості їх 

функціонування, моделювання різних аспектів систем із використанням 

новітніх комп’ютерних технологій. 

 Вміти використовувати знання сучасного рівня та новітніх технологій в 

галузі автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих та телекомунікаційних 

технологій, зокрема, проектувати багаторівневі системи керування, збору, 

обробки та візуалізації даних. 

 Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти 

прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування 

та передачі даних на базі локальних засобів автоматизації, однокристальних 

мікроконтролерів, програмованих логічних матриць та сигнальних 

процесорів. 

 Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне 
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забезпечення для вирішення типових інженерних задач в галузі автоматизації 

та зв’язку, зокрема, методів комп’ютерної графіки, моделювання, 

автоматизованого проектування. 

 

Спеціальність 273 Залізничний транспорт: 

 Компетентності: 

 Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній 

діяльності. 

 Володіння навиками використання сучасного програмного забезпечення, 

Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння основними 

методами, способами і засобами отримання, зберігання та переробки і 

використання технічної інформації у професійній діяльності. 

 Результати навчання: 

 Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін. 

 Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні 

технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, 

програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Дисципліни, які потрібні для вивчення цієї дисципліни: –. 

Основні теми 

дисципліни 
Лекції: 

1. Комп’ютерна техніка. Основні поняття. Історія розвитку 2 год. 

2. Форматування документів MS Word 2 год. 

3. Електронні таблиці MS Excel. Бази даних MS Access 2 год. 

4. Основи комп’ютерної графіки 2 год. 

5. Робота в математичних пакетах Mathcad і Maple 2 год. 

6. Мови програмування. Розробка програмних засобів 2 год. 

7. Платформа .NET. Будова програми C# 2 год. 

8. Середовище програмування Visual Studio. Додатки C# 2 год. 

9. Елементи мови C# 2 год. 

10. Оператори вибору та циклу 2 год. 

11. Методи класу. Виняткові ситуації 2 год. 

12. Одномірні масиви 2 год. 

13. Аналіз складності алгоритмів. Сортування 2 год. 

14. Багатомірні масиви 2 год. 

15. Динамічні структури даних 2 год. 

16. Підвищення ефективності створення програм 2 год. 

17. Об’єктно-орієнтоване програмування. Будова класу 2 год. 

18. Методи та конструктори класу 2 год. 

19. Спадкування та ієрархія класів 2 год. 

20. Віртуальні функціональні елементи. Абстрактні класи 2 год. 

21. Інтерфейси. Структури 2 год. 

22. Перевантаження методів та операторів 2 год. 

23. Делегати. Події 2 год. 

24. Анонімні методи. Лямбда-вирази. Методи розширення 2 год. 

25. Потоки (streams) 2 год. 

26. Текстові та двійкові файли. Серіалізація об’єктів 2 год. 

27. Інтерфейси IEnumerable, ICloneable 2 год. 

28. LINQ to Objects 2 год. 

29. Багатопоточне програмування (multithreading) 2 год. 

30. Небезпечний код. Вказівники 2 год. 

31. Символи та рядки 2 год. 

32. Підвищення ефективності створення програм 2 год. 

 

Лабораторні заняття: 

1. Основні операції з файлами та каталогами в MS Windows 2 год. 

2. Ефективність MS Word при форматуванні документів 2 год. 



3. Ефективність MS Excel при створенні електронних таблиць 2 год. 

4. Дослідження точності обчислень в Mathcad 2 год. 

5. Обчислення величини струму в опорі 4 год. 

6. Обчислення енергії сигналу 4 год. 

7. Моделювання лампи та лінзового комплекту світлофору 4 год. 

8. Моделювання сигнального вогню лінзового світлофору 4 год. 

9. Моделювання імпульсного рейкового кола 4 год. 

10. Моделювання електромагнітного реле 4 год. 

11. Моделювання взаємодії рейкового кола з колійним реле 4 год. 

12. Моделювання внесення запису в журнал огляду форми ДУ-46 4 год. 

13. Моделювання отримання витягу з файлу АРМ ШН системи МПЦ 4 год. 

14. Моделювання процесу переведення стрілок по маршруту 4 год. 

 

Назва розділів програми, для самостійного опрацювання: 

1. Схема алгоритму. Умовні позначення. Джерело: ГОСТ 19.701-90 

(ИСО 5807-85). 

2. Приклади програм мовами програмування різних поколінь: машинною, 

асемблера, високого рівня. Джерело: 1*. 

3. Оператори C#: арифметичні, інкременту (префіксні, постфіксні); 

складене присвоювання. Джерело: [1, 2, 4]. 

4. Прості типи даних C#. Тип Перелік. Джерело: [1, 2, 4]. 

5. Основні керуючі послідовності (escape sequence) Unicode. Літерали. 

Джерело: [1, 2, 4]. 

6. Перетворення простих типів даних C#. Джерело: [1, 2, 4], 1*. 

7. Логічні та умовні оператори C#. Джерело: [1, 2, 4]. 

8. Генерація виняткових ситуацій C#. Джерело: [1, 2, 4], 1*. 

9. Простори імен C#. Джерело: [1, 2, 4], 1*. 

10. Індексатори класу C#. Джерело: [1, 2, 4], 1*. 

11. Модифікатори областей видимості елементів класу C#. Джерело: [1, 2, 

4]. 

12. Оператори C# is, as. Джерело: [1, 2, 4], 1*. 

13. Основні операції над файлами та каталогами C#. Джерело: [3], 1*. 

14. Кодування символів. Джерело: [3], 1*. 

Примітки: 1* Матеріали дистанційного курсу «Комп’ютерні технології в 

системах залізничної автоматики» (електронний ресурс). Режим доступу: 

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=704. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
Основна 
1. Павловская Т. А. C#. Програмування мовою високого рівня: Посібн. для 

вишів / Т. А. Павловская. –СПб.: Питер, 2007. –432с. 

2. Шилдт, Г. C# 4.0: повне керівництво / Г. Шилдт. –М.: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2011. –1056с. 

Додаткова 
3. Albahary J. C# 4.0 in a nutshell. The Definitive Reference. 4-ed / J. Albahary, 

B. Albahary. –USA: O’Reilly Media Inc., 2010. –1033с. 

4. C# Language Specification. Version 5. – 2012. – P. 511. Mode of access: 

https://download.microsoft.com/download/0/B/D/0BDA894F-2CCD-4C2C-B5A7-

4EB1171962E5/CSharp%20Language%20Specification.docx. 

 

 

 


