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Семестр, у 
якому можливе 
(планується) 
вивчення 
дисципліни 

Дисципліна вивчається на 4 році навчання здобувачів вищої 
освіти «бакалавр» (2 семестри, з 7-го по 8-й) 

Факультети, 
студентам яких 
планується 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і системи»: 
- спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» (ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті); 
- спеціальність 273 «Залізничний транспорт» (ОПП Системи 
керування рухом поїздів). 

Перелік 
компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

1. Можливість аргументованого вибору засобів, методів та 
необхідних моделей основних систем залізничної автоматики для 
здійснення необхідних функцій управління рухом на станціях та 
перегонах. 
2. Можливість аналізу та вибору систем автоматики для контролю 
та керування рухом на станціях та перегонах, процедур 
самоперевірки та визначення працездатності й безпеки для 
систем, вузлів та об’єктів на основі їх характеристик, вимог 
правил технічної експлуатації та безпеки до пристроїв залізничної 
автоматики і телемеханіки. 
3. Формулювання комплексних моделей взаємодії 
контрольованих елементів, вузлів, блоків та систем відповідно до 
існуючих моделей експлуатації систем та пристроїв залізничної 
автоматики. 

Опис дисципліни 
Попередні 
умови, необхідні 
для вивчення 
дисципліни 

Знання дисциплін вища математика, фізика, електротехніка, 
електроніка та МП техніка, технічні засоби автоматизації, 
електричні кола і лінії залізничної АТЗ, метрологія та 
технологічні вимірювання, станційні системи автоматики, 
спеціальні вимірювання в системах залізничної автоматики, 
спеціальні вимірювання та технічна діагностика, надійність та 
діагностування 

Основні теми 
дисципліни 

Теми лекцій (32 години, 7-й семестр): 
1. Експлуатаційно-економічні показники залізниць та їх зв'язок з апаратурою 
залізничної автоматики.  
2. Основні сигнальні елементи та сигналізація на коліях. 
3. Сигналізація на станціях, захисні дільниці та система авторегулювання 



рухом. 
4. Тягові розрахунки та їх використання в процесі проектування. 
5. Побудова кривої швидкості. 
6. Побудова кривої часу руху потягу. 
7. Передачі інформації між сигнальними установками. 
8. Проектування лінійних кіл автоблокування. 
9. Проектування рейкових кіл автоблокування постійного струму. 
10. Проектування рейкових кіл автоблокування змінного струму. 
11. Розрахунок та регулювання рейкових кіл автоблокування. 
12. Розрахунок та проектування колійних датчиків автоблокування та 
напівавтоблокування. 
Теми лекцій (32 години, 8-й семестр): 
1. Проектування 3-значного автоблокування з децентралізованим 
розміщенням апаратури числового коду на 2-колійних дільницях. 
2. Проектування 3-значного автоблокування числового коду на 1-колійних 
дільницях. 
3. Проектування 4-значного автоблокування з децентралізованим 
розміщенням апаратури числового коду на 1 та 2-колійних дільницях. 
4. Проектування автоблокування постійного струму. 
5. Проектування та розрахунок залізничних переїздів. 
6. Проектування схем сповіщення на станцію та переїзд з перегону. 
7. Проектування схем керування переїзною сигналізацією на дільницях з 
автоблокуванням числового коду. 
8. Проектування схем керування переїзною сигналізацією на дільницях з 
автоблокуванням постійного струму. 
9. Аналіз та проектування локомотивної сигналізації. 
10. Особливості та проектування пристроїв регулювання рухом 
метрополітену. 
11. Проектування автоблокування без ізолюючих стиків з децентралізованим 
розміщенням апаратури. 
12. Проектування автоблокування без ізолюючих стиків з централізованим 
розміщенням апаратури. 
Теми практичних (32 години, 7-й семестр): 
1. Профіль колії й узгодження з ним об’єктів. 
2. Крива швидкості. Визначення мінімального і розрахункового інтервалів. 
3. Розміщення світлофорів за кривою швидкості. 
4. Корегування місць установлення світлофорів. 
5. Перевірка відповідності довжин блок-дільниць шляхам гальмування 
поїзда. 
6. Перевірка питомого опору руху рухомого складу під час рушання з місця. 
7. Перевірка відповідності міжпоїзного інтервалу і станційного інтервалу по 
входу поїзда на станцію. 
8. Оцінка ефективності способів організації інтервального регулювання. 
9. Нормальний режим розрахунку рейкових кіл. 
10. Шунтовий режим рейкового кола. 
11. Контрольний, КЗ та АЛСН режими рейкового кола. 
12. Регулювання рейкових кіл за нормалями. 
13. Розрахунок точкових датчиків. 
Теми практичних (32 години, 8-й семестр): 
1. Основні типи релейних сигнальних установок. 
2. Розрахунок кабельних лінії автоблокування. 
3. Навантаження кабельних ліній. 



4. Колійний план автоблокування числового коду на 1-колійних дільницях. 
5. Колійний план автоблокування числового коду на 2-колійних дільницях. 
6. Колійний план автоматичної переїзної сигналізації. 
7. Розрахунок та проектування схем зміни напрямку руху на перегоні. 
8. Розрахунок схем переїзної сигналізації. 
9. Використання захисних дільниць при проектуванні автоматичного 
блокування. 
10. Розрахунок потужностей та розташування об’єктів автоблокування 
числового коду. 
11. Розрахунок потужностей та розташування об’єктів автоблокування 
постійного струму. 
12. Розрахунок потужностей автоблокування з ТРК. 
13. Проектування схем узгодження перегону зі станцією. 
14. Розрахунок схем автоматичного блокування з ТРК при 
децентралізованому розміщені апаратури. 
15. Розрахунок схем автоматичного блокування з ТРК при централізованому 
розміщені апаратури. 
Завдання для самостійної роботи (8-й семестр): 
курсова роботи на тему «Проектування автоматичного блокування в умовах 
складного профілю колії» 

Мова 
викладання 

Українська 

Список основної 
та додаткової 
літератури 

Основна 
1. Сапожников Вл. В. Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики 
[Текст] / под ред. Сапожникова Вл. В. – М.: Маршрут, 2006. – 247 с. 
2. Кокурин И. М. Эксплуатационные основы устройств ж.д. автоматики и 
телемеханики [Текст] / под ред. Кокурина И. М. – М.: Транспорт, 1980. 
3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною 
«Експлуатаційні основи автоматики та телемеханіки» для студентів 
спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» заочної форми 
навчання [Текст] / А. П. Разгонов, Д. В. Дунаєв // Дніпропетр. нац. ун-т 
залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 41 с. 
4. Експлуатаційні основи автоматики та телемеханіки: методичні вказівки до 
практичних занять [Текст] / А. П. Разгонов, Д. В. Дунаєв, А. Ю. Журавльов; 
Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 51 с. 
5. Виноградов В. В. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи [Текст]. / Виноградов В. В., Кустышев С. Е., Прокофьев В. А. – М.: 
Издательство «Маршрут», 2002. – 416 с. 
6. Виноградова В.Ю. Перегонные системы автоматики [Текст] / Виноградова 
В.Ю., Воронин В.А., Казаков Е.А. и др. – М.: Маршрут, 2005. –291 с. 
7. Федоров Н. Е. Современные системы автоблокировки с тональными 
рельсовыми цепями [Текст]. – Самара: СамГАПС, 2004. – 132 с. 
8. Бойник А.Б. Системы интервального регулирования движения поездов на 
перегонах. [Текст]. / Бойник А.Б., Кошевой С.В., Панченко С.В., Сотник В.А. 
– Харьков: УкрГАЖТ, 2005. –256 с. 
9. Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦШ0001. / Затв. Наказом 
Міністерства транспорту України №259 від 8 липня 1995р. – 2004. 
10. Казаков А. А. Системы интервального регулирования движением поездов 
[Текст] / Казаков А. А., Бубнов В. Д., Казаков Е. А. – М.: Транспорт, 1986. 



11. Путевая блокировка и авторегулировка. [Текст]. / Н. Ф. Котляренко, А. В. 
Шишляков, Ю. В. Соболев, И. З. Скрыпин, В. А. Шишляков. – М: Транспорт, 
1983. – 408 с 
12. Кулик П.Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, 
регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение 
эксплуатационной надежности [Текст] / Кулик П.Д., Иванкин Н.С., Удовиков 
А.А. – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. –288с 
13. Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: [Текст] / 
Аркатов В. С., Баженов А. И., Котляренко Н. Ф. – М: Транспорт, 1992. –384с. 
14. Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія 
обслуговування. ЦШ0042. / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. Затв. наказом 
Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 
2006р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничавтоматика, 2006. – 461 с. 
15. Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних 
рейкових кіл ЦШ0041 [Текст] / Кулик П. Д., Удовіков О. О., Басов В. І. та ін. 
– К.: Видавництво. 2006. – 236 с. 
Додаткова 
12. Брылеев А. М. Устройство и работа рельсовых цепей [Текст] / Брылеев А. 
М., Шишляков А. В., Кравцов Ю. А. – М.: Транспорт, 1986. 
13. Казаков А. А. Автоблокировка, АЛС и автостопы [Текст] / Под ред. 
Казакова А. А. – М.: Транспорт, 1980. 
14. Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст] / Міністерство 
транспорту України – К.: Мінтранс, 1996. 
15. Федоров Н. Е. Современные системы автоблокировки с тональными 
рельсовыми цепями [Текст]. – Самара: СамГАПС, 2004. – 132 с. 
16. Бойник А.Б. Системы интервального регулирования движения поездов на 
перегонах. [Текст]. / Бойник А.Б., Кошевой С.В., Панченко С.В., Сотник В.А. – 
Харьков: УкрГАЖТ, 2005. –256 с. 
17. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Аналіз 
працездатності рейкових кіл при зниженому опорі ізоляції» дисципліни 
«Системи автоматики на перегонах». 
18. Виноградов В. В. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и 
связи [Текст] / Виноградов В. В., Кустышев С. Е., Прокофьев В. А. – М.: 
Издательство «Маршрут», 2002. – 416 с. 
19. Сороко В. И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики 
[Текст]. / Сороко В. И., Розенберг Е. Н., Разумовский В. А. – М.: НПФ 
«ПЛАНЕТА», 2000. – 1008 с. 
20. Дмитренко И. Е. Измерения в устройствах автоматики, телемеханики и 
связи на железнодорожном транспорте [Текст] / Дмитренко И. Е., Устинский 
А. А., Цыганков В. И. – М.: Транспорт, 1982. – 312 с. 
21. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з 
технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації 
та блокування (СЦБ) на залізницях України. ЦШЕОТ 0018. / Затв. наказом 
Міністра транспорту України №492 від 12 жовтня 1999р, – К. 1999. – 105 с. 
22. Казаков А. А. Системы интервального регулирования движением поездов 
[Текст] / Казаков А. А., Бубнов В. Д., Казаков Е. А. – М.: Транспорт, 1986. 
23. Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія 
обслуговування. ЦШ0042. / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. Затв. наказом 
Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 2006р. 
№347-ЦЗ. – Х.: Залізничавтоматика, 2006. – 461 с. 
24. Путевая блокировка и авторегулировка. [Текст]. / Н. Ф. Котляренко, А. В. 
Шишляков, Ю. В. Соболев, И. З. Скрыпин, В. А. Шишляков. – М: Транспорт, 



1983. – 408 с. 
25. Виноградова В.Ю. Перегонные системы автоматики [Текст] / Виноградова 
В.Ю., Воронин В.А., Казаков Е.А. и др. – М.: Маршрут, 2005. –291 с. 
26. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з 
технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації 
та блокування (СЦБ) на залізницях України. ЦШЕОТ 0018. / Затв. наказом 
Міністра транспорту України №492 від 12 жовтня 1999р, – К. 1999. – 105 с. 

 


