
 

Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

"Автоматика та телемеханіка високошвидкісних магістралей"  

4 кредитів. 

Загальна . інформація про 

викладачів 

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 

Магістри, 2 семестр. 

Факультети/ННЦ, студен-

там яких пропонується 

Для студентів Навчально-науковий центру «Організація будівництва 

та експлуатації доріг», спеціальність 273 «Залізничний транспорт» 

(ОПП Інфраструктура високошвидкісного транспорту). 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Компетентності:  

- Здатність демонструвати розуміння ширшого міждисциплінарного 

інженерного контексту і його основних принципів при вирішенні на-

укових та виробничих проблем об’єктів інфраструктури залізнич-

ного транспорту. 

- Здатність досліджувати, аналізувати та вдосконалювати  технологі-

чні процеси експлуатації та ремонту об’єктів інфраструктури заліз-

ничного транспорту. 

Результати навчання: 

- Здатність продемонструвати спеціалізовані концептуальні знання 

зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів інфраструктури заліз-

ничного транспорту, набуті у процесі навчання та/або професійної 

діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, які 

забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької діяльності. 

- Вміти проектувати та налагоджувати спеціальні вимірювальні та 

керуючи системи з урахуванням властивостей виробничо-технологі-

чних комплексів. 

 Опис дисципліни 

Попередні умови, необ-

хідні для вивчення дисци-

пліни 

Знання з таких дисциплін як «Загальний курс залізниць», «Електро-

рухомий склад залізниць», «Електричні системи та мережі», «Прое-

ктування залізниць» 

Основні теми дисципліни Загальний обсяг дисципліни 4 кредити (120 годин), з них лекцій – 32 

години, практичних занять – 16 годин, самостійна робота – 72 годин.  

Основні теми лекцій: 

1. Технічне регулювання Євросоюзу у сфері залізничного транспорту  

2. Технічні специфікації інтероперабельності з автоматики високош-

видкісних магістралей (2 години) 

3. Система управління рухом поїздів ERTMS (2 години) 

4. Архітектура системи ERTMS/ETCS різних рівнів та їх застосування. 

(2 години) 

5. Основні підсистеми і пристрої ERTMS / ETCS (4 години)  

6. Система інтервального регулювання руху поїздів на базі радіока-

налу (СИРДП-Е) (4 години) 

7. Мікропроцесорна автоматичне блокування МАБ-У (2 години) 



8. Мікропроцесорний локомотивний пристрій забезпечення безпеки 

руху поїзда КЛУБ-У (4 години) 

9. Мікроелектронна система АЛС-ЕН (2 години) 

10. Апаратура та принцип дії системи сигналізації EBICAB (2 го-

дини) 

11. Системи пасажирського інформування (2 години) 

12. Принцип роботи мережі GSM-R. Види зв’язку (2 години) 

13. Основні характеристики апаратури в стандарті GSM-R (2 години) 

14. Апаратурна реалізація пристроїв у стандарті GSM-R (4 години) 

Основні теми практичних занять: 

1. Використання нормативних документів при експлуатації та прое-

ктуванні високошвидкісних магістралей (2 години). 

2. Апаратура та принцип дії системи сигналізації LZB/PZB (2 го-

дини) 

3. Апаратура та принцип дії системи сигналізації ETCS (2 години). 

4. Апаратура та принцип дії системи сигналізації TVM (2 години). 

5. Дослідження роботи тонального рейкового кола. (2 години). 

6. Дослідження автоматичної локомотивної сигналізації неперервної дії 

(2 години). 

7. Апаратура та принцип дії локомотивного пристрою забезпечення 

безпеки руху поїзда КЛУБ-У (2 години). 

8. Реалізація спеціальних послуг залізничного застосування в стан-

дарті GSM-R (2 години). 

Теми для самостійної роботи: 

1. Основні організації та проекти розвитку швидкісних залізниць Єв-

росоюзу 

2. Технічні специфікації інтероперабельності з автоматики високош-

видкісних магістралей 

3. Системи глобального позиціонування на залізничному транспорті 

4. Розвиток систем локомотивної сигналізації в Європі. 

5. Основи проектування мережі GSM-R. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

і 

Основна література: 

1. Системы автоматики и телемеханики на железных дорогах 
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