
 

Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

"Теоретичні основи автоматики і телемеханіки" 9 кредитів ECTS. 

Загальна . інформація про 

викладачів 

Маловічко В.В., к.т.н., доцент., доцент кафедри «Автоматика та те-

лекомунікації» телефон кафедри (056) 373 15 04, адреса електрон-

ної пошти vladimir_35@ukr.net  

Щека В.І. к.т.н., доцент кафедри «Автоматика та телекомунікації» 

телефон кафедри (056) 373 15 04, адреса електронної пошти 

v.i.shcheka@gmail.com  

 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення ди-

сципліни 

Бакалаври 3 та 4 семестр. 

Факультети/ННЦ, студен-

там яких пропонується 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і системи», спе-

ціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техно-

логії» (ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті). 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання,  

що забезпечує дисципліна 

Курс дисципліни призначений для розвитку у студента:  

- здатності застосовувати фахові та фундаментальні знання у про-

фесійній діяльності; 

- здатності організовувати експлуатацію пристроїв та систем керу-

вання рухом поїздів, з обґрунтуванням структури управління екс-

плуатацією, технічного обслуговування та ремонту; 

- здатності застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, 

технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи при 

технічній діагностиці пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

В результаті навчання студент повинен: 

- вміти застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін; 

- вміти організовувати експлуатацію пристроїв та систем керування 

рухом поїздів; 

- вміти використовувати методи та засоби технічних вимірювань, 

технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи при 

технічній діагностиці пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

 Опис дисципліни 

Попередні умови, необ-

хідні для вивчення дисци-

пліни 

Знання з таких дисциплін як фізика, загальний курс залізниць, тео-

ретичні основи електротехніки та електромеханіки. 

Основні теми дисципліни Загальний обсяг дисципліни 9 кредитів (270 годин), з них лекцій – 

64 години, практичних занять – 48 годин, лабораторних занять – 16 

годин самостійна робота – 142 години.  

 

Основні теми лекцій: 

1. Властивості елементів автоматики, телемеханіки і зв'язку. (4 години). 

2. Електромеханічні реле (4 години). 

3. Контактна система реле (2 години). 

4. Електромагнітні реле постійного струму (4 години). 

5. Перехідні процеси в реле постійного струму (2 години). 



6. Поляризовані реле (4 години). 

7. Реле змінного струму (4 години). 

8. Трансмітери (4 години). 

9. Безконтактні елементи (2 години). 

10. Реле закордонних фірм (2 години). 

11. Зміст дисципліни та її зв’язок з іншими дисциплінами. Класифі-

кація елементів та пристроїв (2 години). 

12. Комбінаційні схеми. Функції алгебри логіки (ФАЛ) (2 години). 

13. Способи завдання ФАЛ. ФАЛ від двох змінних, їх реалізація (2 

години). 

14. Теорема про функціональну повноту. Поняття базису ФАЛ (2 

години). 

15. Канонічні форми представлення функцій алгебри логіки (2 го-

дини). 

16. Мінімізація ФАЛ за допомогою карт Карно (2 години). 

17. Мінімізація ФАЛ методом Квайна-Мак Класкі (2 години). 

18. Методи аналізу комбінаційних дискретних пристроїв (2 години). 

19. Синтез контактних комбінаційних схем у різних базисах (2 го-

дини). 

20. Відтворення безконтактних та контактних комбінаційних схем у 

різних базисах (2 години). 

21. Синтез перетворювачів кодів та суматорів (2 години). 

22. Синтез схем на мультиплексорах и демультиплексорах (2 годи-

ни) . 

23. Синтез надійних схем (2 години). 

24. Структура дискретних пристроїв з пам’яттю. Види елементів 

пам’яті (2 години). 

25. Аналіз дискретних пристроїв з пам’яттю на контактних елемен-

тах (2 години). 

26. Логіка Жигалкіна. Поліном Жигалкіна (2 години). 

Основні теми лабораторних занять: 

1. Вимірювання параметрів датчиків (4 години). 

2. Вимірювання параметрів реле (4 години). 

3. Дослідження способів зміни часових параметрів реле (4 години). 

4. Дослідження двохелементного секторного реле змінного струму 

(2 години). 

5. Дослідження трансмітерів (2 години). 

Основні теми практичних занять: 

1. Вивчення контактів електромагнітних реле (4 години). 

2. Електромеханічні характеристики реле (4 години). 

3. Дослідження безконтактних елементів автоматики (4 години). 

4. Дослідження роботи релейних схем (4 години). 

5. Створення та дослідження комбінаційних схем на контактних і 

безконтактних елементах (4 години). 

6. Дослідження можливостей мінімізації ФАЛ методом карт Карно з 

перевіркою результатів на лабораторних стендах (4 години). 

7. Мінімізація функцій алгебри логіки методом Квайна-Мак Класкі для 

трьох та чотирьох змінних з перевіркою результатів на лаборатор-

них стендах (4 години). 

8. Логічне проектування спеціальних комбінаційних схем з перевір-

кою результатів на лабораторних стендах (4 години). 

9. Синтез синхронних лічильних схем (4 години). 



10. Проектування та створення на стендах тригерних схем (4 годи-

ни). 

11. Проектування та дослідження роботи дискретних автоматів моделі 

Мура (4 години). 

12. Проектування та дослідження роботи дискретних автоматів моделі 

Міллі (4 години). 

Теми для самостійної роботи 

1. Використання комп’ютерної техніки для розробки контактних 

схем. 

2. Вивчення міжнародних позначень елементів релейної техніки та 

відображення в різних комп’ютерних програмах. 

3. Безконтакні електронні реле залізничної автоматики. 

4. Принципи побудови дискретних пристроїв на безконтактних 

елементах з обмеженим числом входів. 

5. Мінімізація ФАЛ методом істотних змінних. 

6. Використання комп’ютерної техніки для побудови схем залізни-

чної автоматики на синхронних тригерах. 

7. побудова безпечних схем на дискретних елементах з використан-

ням постійного резервування. 

 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

і 

Основна література:  

1. Матвієнко М. П. Комп'ютерна логіка : підручник / М. П. Матві-

єнко. - Вид. 2-е, перероб. та доп. - Київ : Ліра-К, 2017. - 322 с. 

2. Матвієнко М. П.Комп'ютерна логіка : навч. посібник / М. П. 

Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2012. - 288 с. 

3.  Капітонова, Ю.В.; Кривий, С.Л. Осно-

ви дискретної математики : Підручник для вузів. - К. : Наук. 

думка, 2002. - 578 с.  

4. Полевой, Ю. И. Основы железнодорожной автоматики и теле-

механики [Текст] / Ю. И. Полевой // Самара: СамГАПС, 2006.  

5. Кирсанов М. Н. Графы в MAPLE. Задачи, алгоритмы, програм-

мы. – М.: Издательство ФИЗМАТЛИТ. – 2007. –168 с. 

Додаткова література: 
1. Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст] / Міні-

стерство транспорту України – К.: Мінтранс, 2002. 

2. Сапожников В.В. и др. Теория дискретных устройств железно-

дорожной автоматики и телемеханики. М.: 2001. 

3. Дмитриев, В. С., Серганов, И. Г. Основы железнодорожной ав-

томатики и телемеханики: Учебник для техникумов ж.-д. 

трансп. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1988 - С.288. 

4. Комплекс методичних вказівок до виконання лабораторних ро-

біт з дисципліни «Технічні засоби автоматизації». 

5. Корнійчук М.П., Липовець Н.В.,Шамрай Д.О. Технологія галузі 

і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 2 (розділи 

7-14): Підручник. К.: «Видавництво Дельта», 2007. – 424с. 

6. Аркатов, В. С. Рельсовые цепи. Анализ работы и техническое 

обслуживание [Текст] / В. С. Аркатов, Ю. А. Кравцов, Б. М. 

Степенский // М.: Транспорт, 1990 - С. 295. 
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http://ecat.diit.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB2&P21DBN=DB2&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%20%D0%9F.

