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Загальний опис освітнього компонента 

Інтелектуальні транспортні системи надають можливість системної інтеграції 

сучасних інформаційних, комунікаційних технологій і засобів автоматизації з 

транспортною інфраструктурою, транспортними засобами та користувачами. 

Інтелектуальні транспортні системи орієнтовані на підвищення безпеки й ефективності 

транспортного процесу, комфортності для водіїв та користувачів транспорту. 

Мета освітнього компонента: 

Мета освітнього компонента «Інтелектуальні  транспортні  системи»  є формування  

системи  знань  і  розумінь  концептуальних  основ, які  надають вміння використовувати 

інноваційні розробки в моделюванні і регулюванні транспортних потоків, які надають 

кінцевим споживачам більшу інформативність і безпеку, а також якісно підвищують рівень 

взаємодії учасників руху в порівнянні зі звичайними транспортними системами. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Інтелектуальні транспортні 

системи» є:  

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти спрямована на 

розв’язання складних  задач  і проблем  з  професійної  діяльності  по організації  та  

управлінню  автомобільними  перевезеннями  з  урахуванням особливостей  транспортних  

технологій; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із принципами  формування  інтелектуальних  

транспортних  систем; 

- вивчення характеристики інтелектуальних транспортних систем; 

- вивчення структури інтелектуальних систем; 

- вивчення характеристики  та  видів  інтелектуальних  систем  для  інфраструктури 

транспорту; 

- систематизація і розширення знань по видам інтелектуальних систем для  

інфраструктури транспорту; 

- аналіз та оцінка комфортного середовища з урахуванням планувальних обмежень, що  

пов’язано  з  досконалим  знанням  організації  транспортних систем і процесів; 

- вивчення доцільності  використання різних технологічних і технічних рішень для 

підвищення ефективності використання інтелектуальних транспортних систем. 

Після вивчення освітнього компонента «Інтелектуальні транспортні системи» 

здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати 

навчання:  

ДРН 1. Застосовувати сучасні інформаційні, комунікаційні технології і засоби 

автоматизації на транспорті. 

ДРН 2. Використовувати спеціалізоване  програмне  забезпечення для розв’язання  

складних  задач  у  сфері транспортних систем та технологій. 

ДРН 3. Ідентифікувати  параметри  інтелектуальних транспортних систем. 



ДРН 4. Використовувати  спеціалізоване  програмне  забезпечення для аналізу,  

розробки  та  удосконалення  транспортних  систем  та технологій. 

Методи викладання, що пропонуються: 
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та 

використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за 

індивідуальним завданням. Тестування (опитування), з використанням навчальних і 

контролюючих тестів. 

Тематика лекційних занять: 

1. Вступ. Передові технології, як основа інтелектуальних транспортних систем. 

2. Міста і транспорт. Функціональні зони міст. 

3. Системи транспорту у містах. 

4. Попит на транспортні послуги. 

5. Вивчення структури програмної забезпечення для транспортного моделювання. 

6. Встановлення параметрів транспортного потоку об'єкта транспортної 

інфраструктури. 

7. Взаємодія міських територій та приміських зон. 

8. Формування масиву вхідних параметрів опису об'єкта моделювання 

9. Інтелектуальні транспортні системи та «розумні міста». 

10. Побудова  мікромоделі транспортного об'єкта. 

11. Огляд сучасного програмного забезпечення  для  моделювання роботи транспорту. 

12. Аналіз  впливу  зміни параметрів  функціонування об'єкта моделювання на 

результуючі показники. 

13. Опис застосування технологій інформаційних транспортних систем. Нові технології 

ІТС.  

14. Принципи побудови транспортної моделі міста. 

15. Оцінка ефективності рішень, щодо удосконалення транспортної мережі міста. 

Тематика практичних занять: 

1. Вивчення структури програмної оболонки для транспортного моделювання. 

2. Встановлення параметрів транспортного потоку об’єкта транспортної 

інфраструктури. 

3. Формування масиву вхідних параметрів опису об’єкта моделювання. 

4. Побудова мікромоделі транспортного об’єкта. 

5. Аналіз впливу зміни параметрів функціонування об’єкта моделювання на 

результуючі показники. 
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