
 

Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

" Системи дистанційного управління об’єктами автоматики " 5 

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 7 семестр. 

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 використання інформаційних і комунікаційних техноло-

гій; 

- здатності до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатності демонструвати знання сучасного рівня та новітніх тех-

нологій в галузі автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих та теле-

комунікаційних технологій, зокрема, проектування багаторівневих 

систем керування, збору та передачі даних, їх обробки та візуаліза-

ції; 

- здатності виконувати аналіз об’єктів залізничної автоматики та 

зв’язку; вміти обирати параметри контролю та керування на основі 

технічних характеристик, конструктивних особливостей та режимів 

роботи обладнання. 

В результаті навчання студент повинен: 

- вміти створювати високонадійні системи автоматизації на основі 

сучасних положень теорії надійності, функціональної безпеки про-

грамних та технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в скла-

дних системах; 

- вміти проводити аналіз об’єктів залізничної автоматики та зв’язку 

і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування 

ними на основі результатів дослідження їх властивостей; 

- вміти використовувати знання сучасного рівня та новітніх техно-

логій в галузі автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих та телеко-

мунікаційних технологій, зокрема, проектувати багаторівневі сис-

теми керування, збору, обробки та візуалізації даних; 

- вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування, сис-

темного аналізу та числових методів для розроблення математич-

них та імітаційних моделей систем залізничної автоматики та 

зв’язку, для аналізу якості їх функціонування, моделювання різних 

аспектів систем із використанням новітніх комп’ютерних техноло-

гій. 

 

 Опис дисципліни 



Попередні умови, необ-

хідні для вивчення дисци-

пліни 

Знання з таких дисциплін як теорія інформації та передачі сигналів, 

електроживлення систем автоматики, електричні кола та лінії заліз-

ничної автоматики, експлуатаційні основи автоматики, безпека ру-

ху та ПТЕ залізниць. 

Основні теми дисципліни Загальний обсяг дисципліни 5 кредитів (150 годин), з них лекцій – 

32 години, практичних занять – 32 години, самостійна робота – 86 

годин.  

 

Основні теми лекцій: 

1. Хронологія і етапи розвитку систем диспетчерської централізації 

(ДЦ) та диспетчерського контролю (ДК) (2 години). 

2. Об’єкти керування в системах диспетчерської централізації (2 

години). 

3. Передача інформації в системах ДЦ. Побудова телемеханічних 

сигналів (2 години). 

4. Типи інформації в системах ДЦ. Кодування інформації (2 годи-

ни). 

5. Класифікація фізичних характеристик каналу і сигналу. Типи ім-

пульсних ознак в ДЦ (2 години). 

6. Типи модуляції в системах ДЦ, особливості використання, пере-

ваги та недоліки (2 години). 

7. Класифікація завад. Завадостійкість приймачів елементарних си-

гналів (2 години). 

8. Комплексна оцінка завадостійкості приймачів. Завадостійкість 

приймачів при імпульсних завадах (2 години). 

9. Пускопочинаючі вузли в системах ДЦ. Пристрої для передачі та 

прийому телемеханічних сигналів (2 години). 

10. Елементна база систем ДЦ. Інтегральні мікросхеми та контактні 

елементи (2 години). 

11. Мікропроцесорні засоби в системах ДЦ (2 години). 

12. Використання регістрів в системах ДЦ (2 години). 

13. Розподілювачі в системах ДЦ, принципи синхронізації роботи 

вузлів (2 години). 

14. Генератори тактових імпульсів та імпульсних ознак (2 години). 

15. Виконавчі вузли,методи і засоби забезпечення правильного фу-

нкціонування систем ДЦ (2 години). 

16. Методи і засоби підвищення надійності функціонування систем 

ДЦ (2 години). 

Основні теми практичних занять: 

1. Дослідження та створення сигналів ТК та ТС в системах ДЦ (2 

години). 

2. Дослідження роботи стативів центрального поста та лінійних пу-

нктів систем ДЦ (2 години). 

3. Дослідження роботи та перевірка працездатності шифратора сис-

теми ДЦ (2 години). 

4. Дослідження роботи та перевірка працездатності дешифратора 

системи ДЦ (2 години). 

5. Дослідження роботи та перевірка працездатності генератора ім-

пульсних ознак системи ДЦ (2 години). 

6. Дослідження роботи та перевірка працездатності частотного ге-

нератора системи ДЦ (2 години). 



7. Вивчення структури системи контролю буксового вузла рухомого 

складу ПОНАБ-3 (2 години). 

8. Вивчення конструкції пристроїв колійного обладнання  системи 

ПОНАБ-3 (2 години). 

9. Вивчення блоку лічильників проходження фізичних рухомих 

одиниць (2 години). 

10. Дослідження підсилювачів та приймачів системи ПОНАБ-3. 

11. - Вивчення пристроїв логічної обробки інформації в системі ПО-

НАБ-3. 

12. Вивчення принципу роботи та функціональних можливостей 

системи ТЕМП (2 години). 

13. Вивчення мікропроцесорної системи кодового керування ―НА-

ВІГАТОР‖ (2 години). 

14. Вивчення принципів функціонування систем ДК (2 години). 

15. Вивчення структури та принципу дії системи контролю перегрі-

ву букс АСДК-Б (2 години). 

16. Вивчення структури та принципу дії системи контролю перегрі-

ву букс КТСМ (2 години). 

Теми для самостійної роботи 

1. Особливості передачі інформації в системах ДК. 

2. Зберігання інформації в системах ДЦ. 

3. Мікропроцесорна елементна база для систем ДЦ та ДК. 

4. Захист інформації при передачі по каналу. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

і 

Основна література: 

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

Наказом Міністерства транспорту України №259 від 8 липня 

1995р. – 2004. 

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. 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.. 

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

Транспорт, 2002. 

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

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

6. Положення про диспетчерське керування рухом поїздів на ме-

режі залізниць України : / М-во інфраструктури України, Держ-

адміністрація залізничного транспорту України, Укрзалізниця. - 

К. : Інпрес, 2013. - 38 с. 

7. Системы телеуправления на железнодорожном транспорте : 

учебник для колледжей и техникумов / Под ред. Е. П.Брижака. - 

М. : Маршрут, 2005. - 467 с. 

8. 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 

http://ecat.diit.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB2&P21DBN=DB2&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%94.


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

Додаткова література: 

1. Капітонова, Ю.В.; Кривий, С.Л. Основи дискретної математи-

ки: Підручник для вузів. - К. : Наук. думка, 2002. - 578 с. 

2. Комплекс методичних вказівок до виконання лабораторних ро-

біт з дисципліни «Системи диспетчерського керування». 

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

стерство транспорту України – К.: Мінтранс, 1996. 

4. 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. 

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

і технічні засоби залізничного транспорту. Частина 2 (розділи 

7-14): Підручник. К.: «Видавництво Дельта», 2007. – 424с. 

 

 


