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Назва дисципліни, обсяг 

у кредитах ЄКТС 
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3 кредити 

Загальна інформація про 

викладача 

Бобирь Дмитро Валерійович, к.т.н., доцент, доцент 

каф. «Локомотиви»;  

тел. 373-15-34 

dmitrob@ua.fm 

Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

VII для бакалаврів 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 
– розробляти та впроваджувати засоби автоматизації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні 

локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів; 

– застосовувати сучасні програмні засоби для розробки 

проектно-конструкторської та технологічної документації зі 

створення, експлуатації, ремонту та обслуговування 

локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів; 

– організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, технологічного) роботи 

локомотивів, здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю згідно нормативно-

правових актів, інструкцій та методик. 

Результати навчання: 
– здійснювати професійну діяльність використовуючи 

інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», Internet-

ресурси, програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні 

технології; 

– виконувати розрахунок основних характеристик та 

параметрів технологічних процесів виробництва, експлуатації та 

ремонту локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою їх 

порівняння та формування управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства з оцінкою якості його 

продукції; 

– розраховувати основні показники звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, бухгалтерського та 

фінансового) підприємства під час виробництва, експлуатації та 

ремонту локомотивів 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни системно розглядаються питання 

функціонування основних існуючих видів автоматизованих 

систем управління в локомотивному господарстві; роботи 

автоматизованих систем управління застосованих в 

локомотивному господарстві та автоматизованих робочих міст 

застосованих в локомотивних депо;  основні перспективи і 

напрямки розвитку інформаційних процедур в локомотивному 

господарстві. 



Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Основи інформаційних технологій 

Загальний курс залізниць 

Теорія та конструкція локомотивів 

САПР в локомотивному господарстві 

Ресурсозберігаючі технології 

Основні теми 

дисципліни 

 автоматизовані системи і інформаційні технології: основні 

поняття, досвід створення та напрямки розвитку; 

 призначення та будова АСУЗТ та її підсистем. Основні 

функції підсистем АСУЗТ; 

 технології обліку експлуатації локомотивів в АСК ВП. Засоби 

інформаційної підтримки управління локомотивним парком 

Укрзалізниці; 

 інформаційні потоки в локомотивному господарстві. Основні 

функції АРМ в локомотивному депо. АРМ ТЧУ програмно-

технічного комплексу АСУ ЛОКБРИГ; 

 АРМ планування ремонтів, основні функції, базові засоби 

роботи з даними АРМ. Інтерактивні форми роботи з даними 

АРМ планування ремонтів. 

Лекції 16 год, практичні заняття 16 год. 

Мова викладання Українська  
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