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1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні 

знання у професійній діяльності. 

2. Здатність ефективно планувати та раціонально 

організовувати професійну діяльність; використовувати 

організаторські навички для планування роботи 

колективу. 

3. Здатність вирішувати проблеми у нових і 

нестандартних професійних  

ситуаціях з урахуванням стану та розвитку залізничного 

транспорту, соціальної і етичної відповідальності за 

прийняті рішення.  

4. Здатність застосовувати отримані знання для розробки 

і впровадження технологічних процесів, технологічного 

устаткування і технологічного оснащення, засобів 

автоматизації та механізації при виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні пристроїв та 

систем керування рухом поїздів. 

5. 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. 

6. Здатність розробляти з урахуванням естетичних, 

міцнісних і економічних параметрів технічні завдання і 

технічні умови на проектування пристроїв та систем 

керування рухом поїздів; складати плани розміщення 

устаткування, технічного оснащення та організації 

робочих місць, розраховувати завантаження устаткування 

та показники якості продукції. 

7. Здатність аналізувати технологічні процеси 

виробництва й ремонту пристроїв та систем керування 

рухом поїздів як об’єкта управління, застосовувати 

експертні оцінки для вироблення управлінських рішень 

щодо подальшого функціонування підприємства з 

оцінкою якості його продукції.  

8. 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. 



9. Здатність приймати активну участь у наукових 

дослідженнях та експериментах, аналізувати, 

інтерпретувати і моделювати на основі існуючих 

наукових концепцій окремі явища і процеси у 

професійній діяльності з формулюванням 

аргументованих висновків. 

10. Здатність застосовувати математичні та статистичні 

методи при зборі, систематизації, узагальненні та обробці 

науково-технічної інформації, підготовці оглядів, 

анотацій, складання рефератів, звітів та бібліографії по 

об’єктах дослідження; брати участь в наукових дискусіях 

і процедурах захисту наукових робіт різного рівня та 

виступів з доповідями та повідомленнями по тематиці 

проведених досліджень; володіти способами поширення і 

популяризації професійних знань, проводити навчально-

виховну роботу з учнями. 
Опис дисципліни Мета вивчення дисципліни полягає в підготовці 

фахівців до інженерної діяльності в області 

проектування, побудові та експлуатації пристроїв 

електроживлення апаратури автоматики, телемеханіки та 

зв‘язку (АТЗ) на залізничному транспорті, вивченні 

сучасних приладів комутації та захисту, що 

використаються в системах електроживлення. 

Дисципліна «Електроживлення систем залізничної 

автоматики та зв’язку» є важливою дисципліною для 

професіональної підготовки бакалавра за спеціальністю 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» спеціалізації «Автоматика та автоматизація 

на транспорті» і за спеціальністю 273 «Залізничний 

транспорт» спеціалізації «Системи керування руху 

поїздів», оскільки його практична діяльність пов’язана з 

проектуванням та обслуговуванням систем 

електроживлення апаратури залізничної автоматики, 

телемеханіки та зв’язку на станціях і перегонах. 

Вивчивши дисципліну, студент повинен: 

-  знати загальні принципи організації 

електроживлення пристроїв залізничної АТЗ; види, 

призначення та принцип дії пристроїв електроживлення; 

межі застосування джерел електричної енергії і пристроїв 

електроживлення; технологічні процеси при побудові, 

експлуатації і ремонті пристроїв електроживлення; 

правила техніки безпеки при роботі з джерелами 

електроживлення; 

-  уміти виконувати контрольні виміри при 

налагодженні і експлуатації пристроїв електроживлення; 

находити та усувати пошкодження в процесі 

експлуатації; проектувати електроживлячі пристрої для 

різних пристроїв автоматики і зв‘язку; виконувати 

інженерні розрахунки основних елементів 

електроживлячих пристроїв; користуватися технічною 

документацією та основними керуючими документами 

для проектування і експлуатації пристроїв 



електроживлення;обладнати пост ЕЦ панелями 

електроживлення; розбиратися в принципах роботи нових 

пристроїв електроживлення;  

- мати уявлення про використання сучасних систем, 

панелей та пристроїв електроживлення перегінної та 

станційної автоматики залізничного транспорту  Україні 

та закордонного; про основні перспективи розвитку 

пристроїв електроживлення на залізничному транспорті 

та нових (альтернативних) джерелах електричної енергії. 

 
Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 
Матеріал, викладений по даній дисципліни, 

пов’язано з матеріалом учбових курсів: «Фізика», «Вища 

математика», «Теоретичні основи автоматики і 

телемеханіки», «Теоретичні основи електротехніки», 

«Електроніка і мікросхемотехніка», «Метрологія та 

технологічні вимірювання». 
Основні теми  дисципліни Лекції-32 год 

1. Джерела електричної енергії. Класифікація 

електроживлячих устаткувань в залежності від умов 

електропостачання. Показники якості електричної енергії. 

2. Хімічні джерела струму. Акумулятори. Види. Принцип дії 

свинцевого акумулятора. ЕРС, напруга та ємність.  

3. Лугові акумулятори. Розрахунок акумулятору. Приміщення 

з акумуляторами. Правила експлуатації. Літій-іонні 

акумулятори. 

4. Випрямлячі змінного струму. Однофазні схеми 

випрямлення. Часові діаграми схем випрямлення.  

5. Випрямлячі змінного струму. Трифазні схеми випрямлення. 

Часові діаграми напруги та струму. 

6. Вплив характеру навантаження на роботу схем 

випрямлення. Регулювання напруги випрямлячів. 

7. Спектр гармонік у випрямлених напрузі та струмі. 

Згладжувальні фільтри. Загальні відомості. Класифікація. 

Розрахунок фільтрів. 

8. Стабілізатори напруги та струму. Класифікація 

стабілізаторів. Параметричні, компенсаційні та імпульсні 

стабілізатори. 

9. Перетворювач частоти типу ПЧ-50/25. Діаграма, яка 

пояснює принцип дії параметричного резонансу. 

10. Напівпровідникові перетворювачі. Призначення. Сфера 

застосування. 

11. Інвертори. Класифікація інверторів. 

Принцип дії автономного інвертору.  

12. Принцип дії залежного інвертору. Часові діаграми.  

13. Імпульсні джерела живлення 

14.Системи зовнішнього електропостачання. 

Електропостачання залізниць. 

15. Електропостачання пристроїв залізничної автоматики та 

телемеханіки. Вимоги к електропостачанню пристроїв 

залізничної автоматики і зв’язку. 

16. Обладнання електроживлячих устаткувань залізничної 

автоматики. 

Лабораторні роботи—32 год 

Лаб. роб. №1  Дослідження роботи схем випрямлення 

однофазного змінного струму. 



Лаб. роб. №2 Робота схем випрямлення на активне, ємнісне та 

індуктивне навантаження. 

Лаб. роб.  №3.  Дослідження пасивних згладжувальних 

фільтрів. 

Лаб. роб. №4.  Дослідження роботи напівпровідникового 

фільтру. 

Лаб. роб.№5. Дослідження роботи трифазних схем 

випрямлення. 

Лаб .роб.№6. Дослідження роботи трифазних схем 

випрямлення на активне, ємнісне та індуктивне навантаження. 

Лаб.роб.№7.  Дослідження параметричного стабілізатору 

напруги на стабілітронах. 

Лаб.роб.№8. Дослідження компенсаційного стабілізатору 

постійної напруги (на транзисторах). 

Лаб.роб.№9. Дослідження роботи ферорезонансного 

стабілізатору. 

Лаб.роб.№10. Дослідження роботи автономних інверторів 

Лаб.роб.№11. Дослідження перетворювача напруги на 

транзисторах 

Лаб.роб.№12. Вивчення роботи ПЧ-50/25 

Мова викладання українська 
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