
 

Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

" Системи централізації на залізничних станціях " 13 кредитів 

ECTS. 

Загальна . інформація про 

викладачів 

Маловічко В.В., к.т.н., доцент., доцент кафедри «Автоматика та те-

лекомунікації» телефон кафедри (056) 373 15 04, адреса електрон-

ної пошти vladimir_35@ukr.net  

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення ди-

сципліни 

Бакалаври, 6,7 та 8 семестри. 

Факультети/ННЦ, студен-

там яких пропонується 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і системи», спе-

ціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техно-

логії» (ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті) та спеціа-

льність 273 «Залізничний транспорт» (ОПП Системи керування ру-

хом поїздів). 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання,  

що забезпечує дисципліна 

Курс дисципліни призначений для розвитку у студента:  

- здатності організовувати експлуатацію пристроїв та систем керу-

вання рухом поїздів, з обґрунтуванням структури управління екс-

плуатацією, технічного обслуговування та ремонту; 

- здатності  застосовувати отримані знання для розробки і впрова-

дження технологічних процесів, технологічного устаткування і тех-

нологічного оснащення, засобів автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні пристроїв та 

систем керування рухом поїздів; 

- здатності здійснювати діяльність з розробки, оформлення та впро-

вадження у виробництво документації щодо визначеності техноло-

гічних процесів будівництва, експлуатації, ремонту та обслугову-

вання пристроїв та систем керування рухом поїздів, а також інших 

інструктивних вказівок, правил та методик. 

В результаті навчання студент повинен: 

- вміти застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін; 

- вміти розробляти та впроваджувати технологічні процеси, техно-

логічне устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматиза-

ції та механізації при виробництві, експлуатації, ремонті та обслу-

говуванні пристроїв та систем керування рухом поїздів; 

- вміти розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво 

документацію щодо визначеності технологічних процесів будівни-

цтва, експлуатації, ремонту та обслуговування пристроїв та систем 

керування рухом поїздів, а також інших інструктивних вказівок, 

правил та методик. 

 Опис дисципліни 

Попередні умови, необ-

хідні для вивчення дисци-

пліни 

Знання з таких дисциплін як теоретичні основи автоматики і теле-

механіки,теоретичні основи електротехніки, електроживлення сис-

тем автоматики, електричні кола та лінії залізничної автоматики, 

експлуатаційні основи автоматики, безпека руху та ПТЕ залізниць. 

Основні теми дисципліни Загальний обсяг дисципліни 13 кредитів (390 годин), з них лекцій – 

96 годин, лабораторних занять – 80 годин, самостійна робота – 214 

годин. Передбачено виконання курсового проекту. 



Основні теми лекцій: 

1. Класифікація систем керування на станції. Вимоги інструкцій до 

станційних систем (2 години). 

2. Особливості експлуатації систем МКУ в Україні. Принципи функціо-

нування та структура (2 години). 

3. Захисні та небезпечні відмови в системах ЕЦ. Граф технічного стану 

системи (2 години). 

4. Основи теорії побудови безпечних дискретних систем. Вимоги по 

надійності та безпеці (2 години). 

5. Постові та напільні пристрої станційної централізації (2 години). 

6. Стрілочні електроприводи. Конструкція і особливості обслугову-

вання (2 години). 

7. Схеми керування стрілками. 2-х провідна, 4-х провідна, 5-ти про-

відна схеми (2 години). 

8. Принципи керування станційними світлофорами. Типи, констру-

кція, сигналізація (2 години). 

9. Особливості роботи та класифікація станційних рейкових кіл (2 

години). 

10. Каналізація зворотнього тягового струму. Принципи кодування 

станційних рейкових кіл (2 години). 

11. Технологія обслуговування пристроїв на станції. Періодичність пе-

ревірки, журнали, типи графіків (2 години). 

12. Станційні кабельні лінії. Типи кабелів, жильність, особливості 

перевірок та норми ізоляції (2 години). 

13. Розрахунки та побудова кабельних мереж для стрілок, сигналів 

та рейкових кіл (2 години). 

14. Проектування електричної централізації. Структура проекту (2 

години). 

15. Діагностування та контроль систем ЕЦ. Пошук несправностей в 

схемах напільних пристроїв (2 години). 

16. Призначення та побудова монтажних схем для електричної 

централізації (2 години). 

17. Структурна схема розміщення апаратури при електричній 

централізації релейного типу. Маршрут та його замикання (2 годи-

ни). 

18. Принципи проектування однониткового плану станції (2 годи-

ни). 

19. Побудова таблиць маршрутизації для поїзних та маневрових пе-

ресувань. Розрахунок ординат колійних пристроїв (2 години). 

20. Принципи побудови двониткового плану станції. Виконання 

чергування полярності рейкових кіл (2 години). 

21. Блочна маршрутно-релейна централізація. Блочний план станції 

(2 години). 

22. Алгоритм маршрутного набору і робота схем маршрутного на-

бору (2 години). 

23. Вивчення роботи схем ланцюгів кнопкових та автоматичних 

кнопкових реле (2 години). 

24. Вивчення роботи схем стрілочних керуючих реле та схеми від-

повідності (2 години). 

25. Вивчення принципу роботи виконавчої групи БМРЦ. Дослі-

дження роботи ланцюга контрольних секційних реле (2 години). 

26. Вивчення роботи схем маршрутних реле при слідуванні поїзду, 



в системі БМРЦ (2 години). 

27. Вивчення роботи схем сигнальних та маневрових сигнальних 

реле. Аналіз роботи ланцюгів додаткових сигнальних показань (2 

години). 

28. Вивчення принципів розмикання і відміни маршрутів в системах 

електричної централізації (ЕЦ) (2 години). 

29. Електрична централізація малих станцій. Різновиди систем, пе-

реваги та недоліки (2 години). 

30. Структура ЕЦ малих станцій. Чотири каскади включення апара-

тури при маршрутах прийому (2 години). 

31. Електрична централізація ЕЦІ. Відмінності від інших систем 

електричної централізації (2 години). 

32. Система УЕЦМ. Принципи побудови та відмінності від інших 

систем (2 години). 

33. Мікропроцесорні системи ЕЦ. Переваги та недоліки викорис-

тання (2 години). 

34 Закордонний досвід впровадження систем МПЦ. Методи оброб-

ки інформації в МПЦ (2 години). 

35. Принципи побудови МПЦ. Безпечні структури МПЦ (2 години). 

36. Мікропроцесорно-релейні системи електричної централізації. 

Переваги та недоліки гібридних систем (2 години). 

37. Релейно-процесорні системи в Україні. Принцип роботи систе-

ми  ЕЦ-МПК (2 години). 

38. Принцип роботи релейно-процесорної системи ст.. Баглій (2 го-

дини). 

39. Особливості побудови системи РПЦ ТОВ МІСАТ (2 години). 

40. Технологія обслуговування та особливості експлуатації систем 

РПЦ ст. Ковель (2 години). 

41. Мікропроцесорні системи в Україні. Переваги використання 

МПЦ (2 години). 

42. Особливості роботи, принципи експлуатації та обслуговування сис-

теми 01.ESB-UA-2008 (2 години). 
43. Структура, принципи експлуатації та обслуговування системи МПЦ-

С ТОВ  «САТЕП» (2 години). 

44. Особливості роботи та принцип обслуговування комплексу програ-

мно-технічних засобів СТРІЛА-10 (2 години). 

45. Особливості роботи мікропроцесорної системи ЕЦ-ЕМ (2 годи-

ни). 

46. Особливості роботи мікропроцесорної системи Ebilock-950 (2 го-

дини). 

47. Особливості роботи та технічного обслуговування мікропроцесор-

ної системи МПЦ-У (2 години). 

48. Захист інформації в мікропроцесорних системах ЕЦ (2 години). 

Основні теми лабораторних занять: 

1. Перевірка стану станційних світлофорів, вимірювання напруги на 

лампах та виконання періодичної заміни ламп (4 години). 

2. Проведення перевірки рейкового кола на цілісність ізоляції ізо-

люючих стиків та шунтову чутливість (2 години). 

3. Проведення зовнішньої перевірки стрілочного переводу та пере-

вірка прилягання гостряків до рамної рейки (2 години). 

4. Проведення внутрішньої перевірки стану стрілочного електроп-

риводу з двигуном постійного струму (4 години). 



5. Вимірювання опору ізоляції станційних кабельних мереж (4 го-

дини). 

6. Дослідження роботи двохпровідної схеми керування стрілками з 

пошуком пошкоджень на діючій стрілці полігону (4 години). 

7. Дослідження функціонування п’яти провідної схеми керування 

стрілками на діючій стрілці (4 години). 

8. Дослідження роботи та пошук несправностей в апаратах керу-

вання електричною централізацією малих і великих станцій (4 го-

дини). 

9. Дослідження роботи уніфікованої системи керування вхідним 

світлофором на лабораторному макеті (4 години). 

10. Дослідження роботи апаратури набірної групи на лабораторно-

му стенді (4 години). 

11. Дослідження роботи апаратури виконавчої групи на лаборатор-

ному стенді (4 години). 

12. Пошук несправностей в постовій частині системи БМРЦ. Графи 

пошуку несправностей (4 години). 

13. Дослідження роботи блоку напрямків (НН) на макеті електрич-

ної централізації (4 години). 

14. Дослідження роботи схеми передачі стрілок на місцеве керу-

вання (4 години). 

15. Дослідження роботи схем кутових заїздів в системі електричної 

централізації та схем огородження (4 години). 

16. Дослідження роботи схем ув’язки системи БМРЦ з двоколійною 

системою автоблокування (4 години). 

17. Дослідження роботи стабілітронного блоку витримки часу на 

лабораторному макеті системи електричної централізації (4 годи-

ни). 

18. Дослідження роботи, на макеті електричної централізації, схем 

індикації виникнення короткочасних відмов в системі ЕЦ (4 годи-

ни). 

19. Дослідження роботи системи МПЦ-У в штатному режимі функціо-

нування (4 години). 

20. Пошук відмов в системі МПЦ-У з використанням АРМа електроме-

ханіка (4 години). 

21. Вивчення принципів роботи з архівами АРМа ШН в системі 

МПЦ-У (4 години). 

Теми для самостійної роботи 

1. Використання орієнтованих графів для пошуку відмов в системах 

ЕЦ. 

2. Вивчення конструкції закордонних стрілочних переводів. 

3. Використання світло діодів для станційної сигналізації. 

4. Використання нечітких множин для перевірки стану систем ЕЦ. 

5. Особливості електроживлення мікропроцесорних систем з вико-

ристанням джерел безперебійного живлення. 

6. Дублювання апаратури та програмного забезпечення в системах 

МПЦ для підвищення надійності функціонування.  

7. Технічне обслуговування ЕЦ за принципом прогнозування від-

мов. 

8. Виконання курсового проекту на тему «Обладнання станції при-

строями блочної маршрутно-релейної централізації». 

 



Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

і 

Основна література: 

1. Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст] / Міні-

стерство транспорту України – К.: Мінтранс, 1996. 

2. Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія 

обслуговування. ЦШ0042. / Гол. Розробник Кузьменко Д. М. За-

тв. наказом Державної адміністрації залізничного транспорту 

України від 26 квітня 2006р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничавтоматика, 

2006. – 461 с. 

3. Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦШ0001. / Затв. 

Наказом Міністерства транспорту України №259 від 8 липня 

1995р. – 2004. 

4. Кочетков А. А. Системы телеуправления на железнодорожном 

транспорте. Учебник для колледжей и техникумов ж. д. транс-

порта. / Кочетков А. А., Брижак Е. П., Балабанов И. В. и др. – 

М.: Маршрут, 2005.– 467 с. 

5. Данько М.І. та ін. Мікропроцесорна диспетчерська 

централізація «КАСКАД» / М.І. Данько, В.І. Мойсеєнко, В.З. 

Рахматов, В.І. Троценко, М.М. Чепцов: Навч. посібник. — 

Харків, 2005. – 176 с.. 

6. Д.В. Гавзов и др. Системы диспетчерской централизации. М.: 

Транспорт, 2002. 

7. Дунаев, С. Д. Цифровая схемотехника : учеб. пособие / С. Д. 

Дунаев, С. Н. Золотарев. - М. : ГОУ УМЦ ЖДТ, 2007. - 238 с. 

8. Басов В.І., Єлисєєв В.В., Петренко О.В., Бойнік А.Б., Чепцов 

М.Н., Радковський М.О. Мікропроцесорна система централіза-

ції МПЦ-У: Навчальний посібник для студентів вузів залізнич-

ного транспорту. Київ., 2014.-430с. 

9. Станционные системы автоматики и телемеханики / [Сапожни-

ков В. Вл., Елкин Б.Н., Кокурин И.М. и др.]; под ред. В. Вл. Са-

пожникова.– М.: Транспорт, 2000.– 432 с. 

Додаткова література: 
1. Сапожников В.В. Техническая эксплуатация устройств и сис-

тем железнодорожной автоматики и телемеханики: Учебное 

пособие для вузов железнодорожного транспорта. / Сапожни-

ков Вл. В., Борисенко Л. И., Каменев А. И.; под редакцией Вл. 

Сапожникова. – М.: Издательство «Маршрут», 2003. – 336 с. 

2. Комплекс методичних вказівок до виконання лабораторних ро-

біт з дисципліни «Системи диспетчерського керування». 

3. Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні 

робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигна-

лізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях Украї-

ни. ЦШЕОТ 0018. / Затв. наказом Міністра транспорту України 

№492 від 12 жовтня 1999р, – К. 1999. – 105 с. 

4. Корнійчук М.П., Липовець Н.В.,Шамрай Д.О. Технологія галузі 

і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 2 (розділи 
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