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Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

8 семестр бакалаврату (6 семестр коледж-

університет) 

Факультет/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Факультет Львівської філії (спеціалізація 

«Залізничні споруди та колійне господарство») 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Навики використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

2. Здатність застосовувати отримані знання для розробки і 

впровадження засобів автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні 

об’єктів залізничної колії її систем та елементів. 

3. Здатність здійснювати діяльність з розробки, оформлення 

та впровадження у виробництво документації щодо 

експлуатації, ремонту та обслуговування залізничної колії та 

споруд. 

4. Здатність розробляти організацію робочих місць.  

5. Здатність аналізувати параметри об’єктів залізничної колії 

та споруд, для вироблення управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства (дистанції колії, 

колійна машинна станція, центр діагностики залізничної колії 

та споруд) з оцінкою якості його продукції. 

6. Здатність організовувати експлуатацію залізничної колії та 

споруд залізничного транспорту, їх систем та елементів, з 

обґрунтуванням структури управління експлуатацією, 

технічного обслуговування та їх ремонту. 

7. Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для 

розробки проектно-конструкторської та технологічної 

документації зі створення, експлуатації, ремонту та 

обслуговування об’єктів залізничної колії та споруд, їх 

систем та елементів. 

8. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, технологічного) роботи 

систем залізничної колії. 

9. Використовувати принципи формування трудових 

ресурсів; виявляти резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів залізничної інфраструктури. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Залізнична колія 

Колійне господарство 

Системи автоматизованого проектування доріг  

Основні теми дисципліни 16 годин лекцій та 16 годин практичних занять  
 

Поняття про системи та їх класифікація. Класифікація АСУ. 

Структура АСУ-колія. Зміст функціональних задач і 

підсистем в АСУ. Забезпечуючі підсистеми. Функціональні 

підсистеми 

Основні функції управління (планування, організація, 



контроль, регулювання). Допоміжні функції керування 

(прогнозування, нормування, аналіз, облік, звітність). 

Структура управління колійним господарством та 

перспективи її удосконалення. АСУ колійним господарством 

та будівництвом залізниць 

Організаційна структура управління (поняття про ланки, 

ступінь керування, структурні форми керування). 

Інформаційне забезпечення АПУСК. Класифікація 

інформації. Створення систем керування базами даних. 

Застосування АСУ на підприємствах колійного господарства. 

Автоматизовані робочі місця у структурних підрозділах 

колійного господарства. 

Застосування АСУ-Кадри з метою покращення ефективності 

управління  колійним господарством. 
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