
Силабус дисципліни 

ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ 

 (для ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті,  

                   Системи керування рухом поїздів) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Типові технологічні об’єкти 

4,0 - кредити ЄКТС.  

Статус дисципліни: цикл професійної підготовки. 

Загальна інформація про 

викладача 

Лагута Василь Васильович, к.т.н., доцент; телефон кафедри – 

3731504, адреса електронної пошти – kaf.atz.diit@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

для бакалаврів – другий семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Факультет «Компьютерні технології і системи»  

 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання 

у професійній діяльності.  

2. Здатність використовувати у професійній діяльності 

знання з устрою залізниць та їх інфраструктури, 

організації руху і перевезень, розрізняти пристрої та 

системи керування рухом поїздів та їх складові, 

визначати вимоги до їхньої конструкції. 

3. Застосовувати знання з фундаментальних наук для 

вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. 

4. Ідентифікувати пристрої та системи керування рухом 

поїздів 

Опис дисципліни Метою дисципліни є:  формування у студентів  цільного  

представлення  про залізничний транспорт,  взаємозв’язок його 

галузей, набуття основних знань про комплекс пристроїв, 

технічного оснащення, будівництва та експлуатації залізниць та 

їх взаємодія. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Вища математика 

2. Фізика 

3. Комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики  

Основні теми дисципліни Залізничний транспорт і його місце в сучасній транспортній 

системі. 

Основні керуючі документи на залізниці та показники роботи 

залізниці. 

Габарити на залізничному транспорті. 

Загальні відомості про залізничну колію. 

З'єднання і перетини колій. Колійні і сигнальні знаки. 

Споруди і пристрої електропостачання. 

Рухомий склад залізниць.  

Роздільні пункти. 

Споруди і пристрої сигналізації і зв’язку. Елементи СЦБ 

Всього годин – 120: лекції – 32, практичні – 16, самостійна 

робота – 72.  

Мова викладання Українська  

Список основної та 

додаткової літератури 
      Основна 

1. Корнійчук, М.П. Технологія галузі і технічні засоби 

залізничного транспорту. Ч.1. Текст  / М.П Корнійчук., 

Н.В. Липовець., Д.О. Шамрай. – К.: Дельта, 2006. – 500 с. 

2. Залізні дороги: Загальний курс Текст  / Під ред. М.М. 



Уздіна.– М.:Транспорт, -1991. – 322 с. 
3. Правила технічної експлуатації залізниць України Текст  

/ Київ: Транспорт України, 1995 

 

Додаткова 

4. Інструкція по сигналізації  залізниць України, Текст  / 

Київ: Транспорт України, 1995. 

5. Лагута В.В. Дистанційний курс. Типові технологічні 

об’єкти: [Електронний ресурс].  Режим доступу:   

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=667 

 

Інтернет- джерела 

https://www.uz.gov.ua 

http://scbist.com 

http://scbist.com/zheleznye-dorogi-ukrainy/ 

http://scbist.com/knigi-i-zhurnaly/ 

https://railwayz.info/books/ 
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