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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технічні засоби 

електрозв’язку» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 273 «Залізничний 

транспорт» спеціалізації   5.273.1 «Монтаж, обслуговування та ремонт 

автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Технічні засоби 

електрозв’язку»  є вивчення будови, принципу роботи, основних 

характеристик та параметрів приладів, що входять  до складу обладнання 

пристроїв електрозв’язку.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на дисциплінах 

«Фізика», «Електротехніка», «Основи електроніки,  мікроелектроніки та 

мікропроцесорної техніки». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 

модулів: 

Модуль 1 Автоматичний телефонний зв'язок  

Змістовий модуль 1. Основи організації телефонного зв’язку  

Змістовий модуль  2. Телефонні апарати 

Змістовий модуль 3. Системи телефонної комутації 

Модуль 2  Багатоканальний зв’язок 

Змістовий модуль 4. Ущільнення ланцюгів 

Змістовий модуль 5. Системи передачі 

Модуль 3 Оперативно- технологічний телефонний зв'язок  

Змістовий модуль  6. Основи організації виборчого телефонного зв’язку  

Змістовий модуль 7. Апаратура оперативно- технологічного 

телефонного зв’язку 

 Модуль 4  Телеграфний зв’язок 

Змістовий модуль 8. Побудова мереж телеграфного зв’язку і передачі 

даних на залізниці 

Змістовий модуль  9. Апаратура організації дискретних каналів 

Модуль5  Електрична сигналізація  і електрогодинне господарство 

Змістовий модуль 10. Електрична сигналізація 

Змістовий модуль 11. Електрогодинне господарство 

Модуль 6  Радіозв’язок 

Змістовий модуль 12. Принцип організації радіозв’язку  

Змістовий модуль 13. Система радіозв’язку 

 

 

 

 

 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 Мета вивчення навчальної дисципліни «Технічні засоби 

електрозв’язку» полягає в формуванні теоретичних і практичних знань в 

галузі систем провідного  та радіозв’язку; професійних вмінь та здібностей 

техніка-електрика, що пов’язані  з виконанням технологічної та технічної 

діяльності в майбутній професійній діяльності,  вивчення основних елементів 

систем провідного  та радіозв’язку; вивчення практичних методів роботи з 

пристроями зв’язку. 

1.2 Основними завданнями вивчення  навчальної дисципліни «Технічні 

засоби електрозв’язку» є формування знань молодшого спеціаліста 

відповідно до вимог освітньої професійної програми освітньо-

кваліфікаційної характеристики та вимог  сучасного виробництва до його 

професійних умінь та здатностей з технічних дисциплін. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- принцип побудови схем телефонної передачі, принцип побудови схем 

телефонних апаратів різних систем, струмопроходження в схемах 

телефонних апаратів; призначення спеціальних телефонних апаратів, які 

застосовуються на залізничному транспорті, порядок  користування  ними; 

призначення автоматичного телефонного зв’язку, елементу базу  сучасних 

цифрових АТС, принцип їх побудови,  додаткові види обслуговування (ДВО) 

сучасних АТС, АРМ-телефоніста; 

- сутність  ущільнення  ланцюгів,  його доцільність при організації 

дальнього зв'язку; методи  розподілу  каналів зв'язку;  принцип побудови 

аналогових і цифрових систем передачі, відомості про волоконно-оптичні 

лінії зв'язку,  основні характеристики аналогових та цифрових систем 

передачі; 

- призначення,   принцип   організації  різних  видів  оперативно-

технологічного телефонного зв'язку; побудову викличних кодів в системі 

тонального виборчого зв'язку; прилади посилання і приймання виборчого 

телефонного зв'язку; типи і склад обладнання апаратури розпорядчих 

станцій і проміжних пунктів аналогового та цифрового типу; 

- значення систем та мереж документального електрозв'язку в організації 

роботи залізничного транспорту, АРМ-телеграфіста; 

- призначення та основні види електричної сигналізації; принцип 

організації пожежної сигналізації. 

- призначення, принцип організації видів радіозв'язку, які застосовуються 

на транспорті та технічні засоби їх реалізації. 

 

вміти: 

- аналізувати схеми телефонних апаратів і визначати пошкоджені 

елементи по ознакам порушень в роботі телефонних апаратів;  знаходити і 

усувати нескладні  пошкодження в схемах телефонних апаратів; 

- аналізувати методи розподілу каналів, пояснювати їх сутність; 

орієнтуватись у типах систем передачі; 



- аналізувати загальні принципи організації оперативно- технологічного 

телефонного зв'язку на транспорті;  оцінювати технічний стан обладнання 

розпорядчих станцій, і проміжних пунктів та апаратури станційного 

телефонного зв'язку з дотриманням вимог охорони праці. 

- пояснити роль радіозв'язку в організації технологічних процесів на 

транспорті, види його та принцип організації. 

 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин/3 кредити 

ECTS. 
  



2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ВСТУП 

Роль  засобів  електрозв'язку  в  організації технологічних процесів 

залізниць 

Стислий історичний огляд і перспективи розвитку електрозв'язку на 

транспорті. 

Модуль 1 АВТОМАТИЧНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК 

 

Змістовий модуль 1 Основи організації телефонного зв'язку 

 

Звуки мови та їх основні характеристики. Оцінка якості телефонної 

передачі. Діапазон розмовних частот, середня розмовна частота.  

Електроакустичні перетворювачі: класифікація, основні характеристики. 

Принцип дії електроакустичних перетворювачів: електроконтактних, 

електродинамічних, електромагнітних, електростатичних, електретних.  

Типи мікрофонів, телефонних капсулів, їх основні дані. Схеми включення 

мікротелефонів. Гучномовці: призначення, типи. 

Схеми телефонної передачі. Протимісцеві схеми вмикання розмовних 

приладів. 

Змістовний модуль  2 Телефонні апарати 

 

Основні вимоги, які ставляться до телефонних апаратів. Класифікація 

телефонних апаратів. 

Прилади телефонних апаратів: розмовні, викличні, комутаційні, допоміжні. 

Будова, принцип дії дискового номеронабирача. Кнопковий номеронабирач: 

структурна схема, будова, принцип дії. 

Телефонні апарати системи ЦБ: типи, принцип дії, робота схем. 

Спеціальні телефонні апарати, які застосовуються на залізничному 

транспорті. 

Телефонні апарати АТС: призначення, принцип дії. 

Робота телефонних апаратів АТС. 

Паралельне і спарене увімкнення телефонних апаратів АТС. 

Універсальна цифрова система ущільнення абонентських ліній Telmax DSL 

Access System. 

 

Лабораторна робота №1.Дослідження телефонного апарата системи 

ЦБ. Знаходження і усунення пошкоджень.  

Практична робота №1. Аналіз роботи   системи абонентського  

ущільнення  Telmax DSL Access System. 

Лабораторна робота №2. Практичне       вивчення       спеціальних      

телефонних      апаратів,       які застосовуються на залізничному транспорті. 



Змістовий модуль 3 Системи телефонної комутації 

 

Призначення систем телефонної комутації. 

Принципи роботи АТС. 

Комутаційні прилади і способи управління ними. 

Управляючі пристрої АТС. 

Способи встановлення з'єднання на АТС. 

Класифікація АТС. 

Відомості про АТС декадно-крокової і координатної систем. 

Квазіелектронні АТС: елементна база, принцип побудови, додаткові види 

обслуговування (ДВО). 

Електронні АТС: загальні принципи побудови сучасних систем телефонної 

комутації. 

Принципи цифрової комутації. 

Цифрові АТС, які застосовуються на телефонних мережах України. АРМ-

телефоніста. 

Єдина система нумерації абонентів АТС залізниць. 

 

Модуль 2 БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК  

 

Змістовий модуль 4 Ущільнення ланцюгів 

 

Основні вимоги, які ставляться до дальнього зв'язку. 

Спектр частот, який використовується.Призначення і класифікація ліній 

зв'язку. Повітряні та  кабельні лінії зв'язку. 

Кабелі дальнього і  місцевого зв’язку: призначення, конструкція. Кабелі 

локальних мереж. 

Волоконно-оптичні кабелі зв'язку: переваги, вимоги, які ставляться, типи, 

конструкція. Параметри ліній зв'язку. 

 

Практична робота №2.Ознайомлення з конструкцією кабелів дальнього 

і  місцевого зв’язку  

Практична робота №3. Визначення справності  неекранованого кабелю 

локальних мереж типу 4 виті пари UTP за допомогою кабельного тестера 

КТUT. 

 

Причини, які обмежують дальність передачі інформації по каналах зв'язку. 

Дуплексні телефонні підсилювачі: призначення, принцип дії. 

Електричні фільтри: призначення, типи, характеристика, умовні 

позначення. 

Частотне ущільнення ланцюгів. Поняття модуляції, демодуляції. 

Перетворювачі частоти. 

Часове ущільнення ланцюгів. 

 

Змістовий модуль 5 Системи передачі 

 



Принцип будови систем передачі з частотним розподілом каналів. 

Відомості про аналогові системи передачі. 

Цифрові системи передачі. 

Цифрові системи передачі на волоконно-оптичних кабелях зв'язку. 

Організація дальнього автоматичного телефонного зв'язку. 

Єдина система нумерації. 

Відомості про лінійно-апаратні зали. 

Модуль 3 ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ 

ЗВ'ЯЗОК 

Змістовий модуль 6 Основи організації виборчого телефонного 

зв'язку 

Роль оперативно-технологічного телефонного зв'язку в організації 

технологічних процесів залізниць. Принцип організації групових 

ланцюгів. Сутність виборчого виклику. Система тонального виборчого 

виклику: побудова викличних кодів, прилади для посилання і приймання 

тонального виборчого виклику, функціональна схема їх вмикання. 

Датчик тонального виборчого виклику: схема, принцип дії. Робота під 

час посилання індивідуального та групового викликів. Взаємодія приладів 

під час посилання і приймання тонального виборчого виклику.  

Лабораторна робота №3. Вивчення приладів посилання та приймання 

виборчого виклику. 

Змістовий модуль 7  Апаратура оперативно-технологічного 

телефонного зв'язку 

Види оперативно-технологічного телефонного зв'язку, які 

застосовуються на залізниці. 

Виборчі зв'язки диспетчерського типу. 

Поїзний диспетчерський зв'язок: призначення, основні схеми 

організації, вимоги, які ставляться. 

Технологічні пункти, які вмикаються до поїзного диспетчерського 

зв'язку. 

Енергодиспетчерський  зв'язок, службовий диспетчерський зв'язок, 

вагонний диспетчерський зв'язок: призначення, принцип організації, 

структурні схеми. 

Апаратура розпорядчих станцій диспетчерського зв'язку з тональним 

виборчим викликом: промислові типи, технічні дані. 

Загально-службові види оперативно-технічного телефонного зв'язку: по 

станційний, лінійно-колійний, перегінний, між станційний - призначення, 

особливості організації. 

Розпорядчі станції постанційного зв'язку: промислові типи, технічні дані. 

Апаратура проміжних пунктів виборчого зв'язку з тональним викликом 

типів ППТ-Д(П), ППС-Д(П): конструктивне оформлення, технічні дані, робота 

структурних схем. 



Цифрова апаратура оперативно-технологічного зв'язку типів РСДТ-1Ц, 

ППС-Ц, ПТВ-Ц, РСДТУ, РСДТ-11Ц: функціональні можливості, технічні дані. 

Зв'язок нарад: призначення, структурна схема організації, апаратура. 

Дорожній розпорядчий зв'язок: призначення, структурна схема організації, 

апаратура. 

Типи комутаторів, які використовуються для станційного телефонного 

зв'язку. Комплекти апаратури станційного зв'язку типів: КАСС-ДСП, КАСС-

ДСЦ, КАСС-ДЦ. Склад обладнання, технічні характеристики. 

Універсальна апаратура для вмикання усіх видів оперативно-технологічного 

телефонного зв'язку типу КТС. 

Лабораторна робота №4. Дослідження апаратури проміжних пунктів з 

тональним виборчим викликом. 

  Практична робота №4. Дослідження цифрових промпунктів. 

Лабораторна робота №5. Вивчення розпорядчих станцій 

диспетчерського зв'язку. 

Лабораторна     робота     №6.     Дослідження     апаратури   

станційного телефонного зв'язку.  

 

Модуль 4 ТЕЛЕГРАФНИЙ ЗВ'ЯЗОК 

Змістовий модуль 8 Побудова мереж телеграфного зв'язку і передачі 

даних на залізниці 

Основні поняття та визначення. 

Особливості системи передачі дискретної інформації як системи зв'язку. 

Призначення і принцип організації телеграфного зв'язку. Кодування. 

Елементна база техніки передачі дискретних повідомлень. 

Види телеграфного зв'язку: зв'язок загально службового користування, 

абонентський телеграфний зв'язок. 

Структурна схема організації телеграфного зв'язку. 

Система передачі даних: призначення, класифікація мереж ПД, принцип 

побудови мереж ПД, електронна пошта. Вимоги до системи передачі даних по 

ймовірності помилок.  

Автоматизована система управління залізничним транспортом. 

Змістовий модуль  9 Апаратура  організації  дискретних  каналів 

Телеграфні апарати: класифікація, основні характеристики і принцип дії. 

АРМ- телеграфіста. Принцип частотного телеграфування, каналоутворююча 

апаратура. Відомості про систему факсимільного зв'язку.  

 



Модуль 5  ЕЛЕКТРИЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ   І ЕЛЕКТРОГОДИННЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

 

Змістовий модуль 10 Електрична сигналізація 

 

Види електричної сигналізації, їх призначення, схеми здійснення. 

Призначення і принцип побудови схем попарної сигналізації. 

 

Змістовий модуль 11  Електрогодинне господарство 

Значення служби години. 

Структурна схема електрогодинної установки. 

Модуль 6 РАДІОЗВ'ЯЗОК 

 

Змістовий модуль  12 Принцип організації радіозв'язку 

 

Принцип зв'язку по радіо. Коливальні контури: процеси, які з них 

відбуваються. 

Антена, заземлення, противага. 

Створення електромагнітних хвиль . Розподіл радіохвиль на діапазони. 

Розповсюдження радіохвиль та їх застосування. 

Радіопередаючі пристрої. Поняття про модуляцію. 

Радіоприймальні пристрої: їх призначення і класифікація. 

Детектування: призначення, фізичні процеси. 

Структурні схеми радіоприймачів прямого підсилення і 

супергетеродинного типу. 

Захист радіоприймання від вад, які утворюються апаратурою автоматики і 

зв'язку. 

Змістовий модуль 13 Системи радіозв'язку 

 

Види радіозв'язку, які застосовуються на транспорті, їх загальна 

характеристика. 

Станційний радіозв'язок системи "Транспорт". 

Поїзний радіозв'язок: види, принцип організації, технічні засоби. 

Ремонтно-оперативний радіозв'язок: призначення, принцип організації. 

Радіорелейний зв'язок: призначення, принцип організації. 

Відомості про транкінгові системи радіозв'язку, цифрові системи 

радіозв'язку з інтеграцією служб. 

Технологічний гучномовний зв'язок парків і сортувальних гірок: 

призначення, принцип організації, технічні засоби. 
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 ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ  
 

V семестр - диференційований залік  

 

 

Критерії оцінювання знань студентів.* 

 

- А – оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння 

застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні практичних  завдань  по технічним 

засобам електрозв’язку; 

- В – оцінка «добре» (82-89 балів) виставляється за міцні знання навчального 

матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння 

застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних  завдань  по технічним 

засобам електрозв’язку; 

- С – оцінка «добре» (74-81 балів) виставляється за міцні знання навчального 

матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, 

однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення 

при розв’язанні практичних  завдань  по технічним засобам електрозв’язку; 

- D – оцінка «задовільно»  (64-73 балів) виставляється за посередні знання 

навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних 

положень при розв’язанні практичних  завдань  по технічним засобам електрозв’язку; 

- E – оцінка «задовільно» (50-63 балів) виставляється за слабкі знання навчального 

матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його 

викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних  

завдань  по технічним засобам електрозв’язку; 

- FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (35-49 

балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки 

у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних  завдань  по технічним засобам електрозв’язку; 

- F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля 

(навчальної дисципліни) (0-34 балів) виставляється за незнання значної частини 

навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися 

при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень по 

технічним засобам електрозв’язку. 

Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за результатами 

семестрового контролю, складається з кількості балів отриманих за результатами 

поточного контролю знань під час семестру. 

Результати підсумкових заходів (поточного контролю) оцінюються за 100 – бальною 

шкалою з подальшою трансформацією у державну оцінку відповідно до нижче наведеної 

табл.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
Задовільно 

50 – 63 E 

35 – 49 
FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

  

 

5 ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  

 
1. Лабораторні роботи згідно робочої навчальної програми. 

2. Практичні роботи згідно робочої навчальної програми. 

3. Поточний контроль на аудиторних заняттях у формі опитування. 

4. Класна контрольна робота згідно робочої навчальної програми. 
 

 

 


