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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

Бакалаврам  –4 курс, 7 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчити дисципліну 

Комп’ютерні технології та системи 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що 

забезпечує дисципліна 

 

- Здатність проектувати елементи безпечних систем 

залізничної автоматики та їхні компоненти; 

- Вирішувати завдання захисту комп’ютерних 

систем залізничної автоматики. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання з фізики, теорії електричних та магнітних 

кіл, теорії ймовірності, теорії надійності, 

комп’ютерної логіки, комп’ютерної схемотехніки, 

комп’ютерної електроніки 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

20-25 чоловік 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

16 годин лекцій, 32 години лабораторних робіт. 

Основні теми лекцій: 

- Загрози функціональної безпеки в технічних 

системах залізничного транспорту; 

- Основні етапи забезпечення функціональної 

безпеки технічних систем на залізничному 

транспорті; 

Рівні повноти безпеки;  

Використовувані міжнародні стандарти по 

функціональній безпеці. 

Основні теми  лабораторних робіт: 
- Розрахунки рівнів безпеки та рисків окремих 

елементів та систем залізничної автоматики. 

Мова викладання українська 

Рекомендована 

література 
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