
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС Первинні датчики та виконавчі механізми, 150 год. / 5 кр.єктс 

Загальна інформація про 
викладача 

Доц., к.т.н. Буряк С. Ю. 

Семестр, у якому 
викладається дисципліни 

Бакалавр, 6 семестр 

Факультети/ННЦ,студентам 
яких пропонується 

КТС 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання,що 
забезпечує дисципліна 

1. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 
2. Вміння формулювати, ставити та вирішувати проблеми. 
3. Здатність розуміти процеси і явища у технологічних 
комплексах систем автоматики на транспорті, аналізувати 
виробничо-технологічні системи і комплекси як об’єкти 
автоматизації, визначати способи та стратегії їх 
автоматизації. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
Матеріал, викладений по даній дисципліни, пов’язано з 

матеріалом учбових курсів: «Автоматизація технологічних 
процесів та виробництв», «Технічні засоби автоматизації» 

Основні теми  дисципліни Лекції – 32 год. 
 

1. Введення, пристрої автоматики та телемеханіки  
2. Основи експлуатаційної роботи залізниці 
3. Рівняння руху поїзда 
4. Експлуатаційно – технічна характеристика 
5. Автоблокування 
6. Розстановка світлофорів автоблокування на перегонах 
7. Автоматична локомотивна сигналізація 
8. Класифікація переїздів та загороджувальних пристроїв 
9. Принципи забезпечення безпеки руху поїздів на станціях 
 

Практичні заняття – 32 год 
 

Пр.з. №1 Профіль колії й погодження з ним об’єктів 
Пр. з. №2 Крива швидкості. Визначення мінімального і 
розрахункового інтервалів 
Пр.з.  №3. Розміщення світлофорів за кривою швидкості 
Пр.з. № 4 Корегування місць установлення світлофорів  
Пр.з. №5 Перевірка відповідності довжин блок-дільниць шляхам 
гальмування поїзда 
Пр.з. №6 Перевірка питомого опору руху рухомого складу 
 під час рушання з місця 
Пр.з. №7 Перевірка відповідності міжпоїзного інтервалу і 
 станційного інтервалу по входу поїзда на станцію 
Пр.з. №8 Оцінка ефективності способів організації інтервального 
регулювання  

Мова викладання Українська 
Список основної та 
додаткової літератури 

1.Кокурин И.М. и др. Эксплуатационные основы устройств 
ж.д. автоматики и телемеханики. М.: Транспорт, 1980 
2. Ильенков В.И., Бауман В.Э., Янкин П.М. 
Эксплуатационные основы устройств ж.д. автоматики и 
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телемеханики. М.: Транспорт, 1976. 
Додаткова література 
 1. Зубков И.И., Угрюмов А.К. Организация движения на 
железнодорожном транспорте. М.: Транспорт, 1968. 
2. Бабичков А.М., Бурский П.А., Новиков А.П. Тяга поездов 
и тяговые расчеты. М.: Транспорт. 1971. 
3. Белязо И.А., Ощурков И.С. , Пестриков А.Н. 
Проектирование электрической централизации. М.: 
Транспорт, 1969. 
4. Новиков М.А., Петров А.Ф. и др. Проектирование 
автоматической блокировки на железных дорогах. М.: 
Транспорт, 1979. 
5. Леонов А.А., Мацкевич А.Г. Светофорная сигнализация. 
М. Транспорт, 1970. 
6. Правила технической эксплуатации железных дорог. Киев, 
2003. 
7. Инструкция по сигнализации на железных дорогах. Киев, 
2008. 
8. Инструкция по устройству и обслуживанию переездов. 
ЦП/4288. М.: Транспорт, 1985. 
9. Правила тяговых расчетов для поездной работы. М.: 
Транспорт, 1984. 
10. Родимов Б.А., Павлов В.Е., Прокинова В.Д. 
Проектирование механизированных и автоматизированных 
сортировочных горок. М.: Транспорт, 1980. 
 

 


