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Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Зайцев Є.О., с.н.с., 

канд. техн. наук, доц. кафедри  інформаційних систем і технологій 

Результати навчання. Формування у студента системи знань та вмінь 

ефективно застосувати знання з узагальнюючих характеристик процесів 

збору, передачі, і накопичення інформації, технічних і програмних засобах 

обробки інформаційних масивів даних, основ протокольного забезпечення 

передачі даних в пакетному режимі, а також методів визначення 

місцезнаходження транспортних одиниць. Створення підґрунтя для 

використання здобутих теоретичних знань у практичній діяльності. 

Зміст. Інформаційні технології на транспорті. Основи інформаційних 

технологій на транспорті. Зв'язки та їх роль в організації транспортного 

обслуговування. Інформаційне забезпечення на транспорті. Призначення і 

види систем і засобів зв'язку на транспорті, їх характеристики. Сфери 

застосування різних систем зв'язку на транспорті. Інформаційно-технічне 

забезпечення інформаційних технологій на транспорті. Інформаційні 

потоки в транспортних системах, їх взаємозв'язок з глобальною системою 

передачі, зберігання і обробки інформації. АСУ як інструмент оптимізації 

процесів управління в транспортних системах. Алгоритми ефективного 

прийняття оперативних рішень. Технічне та інформаційне забезпечення 

АСУ. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські заняття з використанням кейсів, розв’язання задач, робота в 

малих групах, захист індивідуальних проектів.  

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, тестування, розв’язання задач);  

– підсумковий контроль (іспит).  

Мова навчання та викладання. Українська. 
 
 


