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Ця професійна програма розроблена у відповідності з “Положенням про професійне 
навчання кадрів на виробництві”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України та Міністерства освіти та науки України від 26.03.2001 р. за № 127/151, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 р. за № 315/5506, „Положенням 
про підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів залізничного транспорту”, 
затвердженого Укрзалізницею № 569-Ц від 24.10.2001 р.,  договорів між університетом та 
залізніцями, а також методичних рекомендацій Головного управління державної служби та 
інших нормативних актів, на основі яких сформована цілісна державна система підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів керівників державних підприємств, 
установ і організацій.

Мета програми – поновлення та отримання додаткових знань з питань сучасної організації 
роботи фахівців технічних відділів служб перевезень, дирекцій залізничних 
перевезень, станцій, інженерів станцій, начальників СТЦ на базі 
автоматизованих систем керування процесами перевезень, економіко-
математичного обґрунтування рішень з удосконалення технології.

Очікувані результати – використання отриманих знань у своїй виробничій діяльності з 
метою використання сучасних методів роботи та засобів вдосконалення 
станційних технологій.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

№
п/ч Назва модулю Навчальна робота, 

год.

Вид 
контролю 

знань
аудиторна самостійна

1 2 3 4 5
ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС) 16 4 тестування
Нормативна частина (3Н) 16 4
ЗН-1 Правове регулювання в сучасних умовах 4 1

ЗН-2 Основи психології управління на залізничному 
транспорті 4 0,5

ЗН-3
Структурна реформа на залізничному транспорті. 
Державна цільова програма реформування 
залізничного транспорту на 2010-2019 роки

4 1

ЗН-4 Імплементація норм права Європейського Союзу до 
законодавства України в сфері транспорту 2 1

ЗН-5 Роль залізничного транспорту в забезпеченні 
сталого розвитку суспільства 2 0,5

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС) 18 4
Нормативна частина (ФН) 18 4

ФН-1 Охорона праці та безпека життєдіяльності на 
залізничному транспорті 4 1

ФН-2 Проблеми екології та охорони навколишнього 
природного середовища на залізничному транспорті 2 0,5

ФН-3 Нормування та оплата праці на залізничному 
транспорті 2 -



1 2 3 4 5

ФН-4 Економічні показники перевізного процесу 
вантажних та пасажирських перевезень 2 0,5

ФН-5 Основи інформаційної безпеки 4 1
ФН-6 Сучасні інформаційні технології. 4 1

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС) 40 26 тестування

Нормативна частина (ГН) 40 26

ГН-1 Концепція розвитку автоматизованих систем 
керування Укрзалізниці 2 2

ГН-2 Сучасний стан і проблеми розвитку автоматизованих 
систем керування (АСК) на залізничному транспорті 4 2

ГН-3

Автоматизовані робочі місця підготовлення техніко-
розпорядчих актів станцій (АРМ ТРА) і розрахунку 
норм закріплення вагонів (АРМ РНЗ). Надання 
Інтернет доступу до інформації ТРА.

4 2

ГН-4 Аналіз графіку виконаного руху 4 2

ГН-5

Автоматизовані робочі місця працівників служби 
перевезень на основі оперативних форм графіку 
виконаного руху, журналу ДУ-2а, додатку до 
графіку та інших і графічного інтерфейсу введення 
інформації про події перевізного процесу (ДСП, 
ДНЦ, ДГП)

2 2

ГН-6
Автоматизація ведення обліку ефективності 
використання та стану вагонних парків (ДО-2, ДО-
6)

4 2

ГН-7 Автоматизована система введення та відміни 
попереджень (АСВВП) 2 2

ГН-8 Виїзне заняття на ІОЦ Придніпровської залізниці 14 8

ГН-9 Інноваційні технології навчання оперативного 
персоналу залізниць 2 2

ГН-
10

Автоматизовані робочі місця чергових по станціях 
(АРМ ДСП) і поїзних диспетчерів дирекцій 
залізничних перевезень (АРМ ДНЦ)

2 2

Всього за нормативною частиною: 74 34
Всього за вибірковою частиною 0
ВСЬОГО: 74 34
РАЗОМ: 108


