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 ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Сучасні інтелектуальні інформаційні системи на 

транспорті» є невід’ємною частиною циклу комп’ютерних дисциплін, необхідних 

фахівцям-аналітикам які, використовуючи сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні  

технології, проводять збір, накопичення, обробку і аналіз даних та приймають 

рішення, спрямовані на створення інтелектуальних транспортних систем.  

Мета навчальної дисципліни – надати PhD-студентам теоретичну базу та 

практичні навички з проектування та експлуатації телекомунікаційних 

інтелектуальних інформаційних систем, що використовуються при управлінні 

транспортом. 

Предмет навчальної дисципліни – основні положення телекомунікаційних 

технологій на транспорті, програмування з метою кодування та забезпечення 

захисту інформації, та використання сучасних операційних систем транспортних 

мереж, при цьому увага приділяється саме технології створення та використання 

надійних і якісних інтелектуальних систем на транспорті. 

Вивчення дисципліни дозволяє PhD-студентам за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» ознайомитись з середовищами 

передачі даних та повідомлень, особливостями кодування  символів, знаків та 

сигналів, з сучасними технологіями коригування похибок та захисту інформації, 

опанувати основи проектування сучасних телекомунікаційних систем, прищепити 

студентам вміння ефективно використовувати новітні засоби і технології  передачі 

даних різними каналами для вирішення транспортних задач, навчити студентів 

ефективно використовувати новітні засоби і технології телекомунікаційних 

інтелектуальних систем, зокрема ті, що пропонуються на ринку телекомунікаційних 

послуг. Дисципліна викладається на другому році навчання, що дозволяє PhD-

студентам безпосередньо застосувати отримані знання і навички при написанні 

дисертаційної роботи.   

 

Завдання:   

- вивчити основні поняття, класифікацію методів і засобів теорії 

телекомунікації; 

- ознайомитись із сучасними засобами і технологіями проектування 

інтелектуальних систем в України і закордоном; 

- навчитись ефективно використовувати сучасні програмні засоби для 

створення інтелектуальних інформаційних систем на транспорті. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни PhD-студент повинен знати:  

•  основні поняття та визначення теорії телекомунікації; 

• основні поняття та визначення, що пов’язані з сучасними  

телекомунікаційними системами;  

• принципи побудови та структуру телекомунікаційного забезпечення; 

• основні принципи та методи модуляції, демодуляції АЦП-перетворень; 

• основні принципи та методи класифікації телекомунікаційних засобів; 



 

 

  

• основні принципи та методи класифікації телекомунікаційних мереж; 

• архітектуру та технічні характеристики телекомунікаційного обладнання, 

включаючи функціональні можливості його складових; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни PhD-студент повинен вміти:  

• класифікувати телекомунікаційне обладнання, протоколи та операційні 

системи, що використовуються в вузлах мереж за різними критеріями; 

• аналізувати сучасні технологічні засоби телекомунікацій; 

• аналізувати сучасні технологічні засоби кодування, коригування та захисту 

інформаційних систем; 

• здійснювати вибір адекватних технологічних засобів при розробці 

телекомунікаційного обладнання та мереж ; 

• вміти визначати системні задачі, що потребують багатоагентної комунікації; 

• вміти формулювати системні задачі для віртуальних комунікацій через 

Internet; 

• здійснювати вибір адекватних технологічних засобів алгоритмів і відповідних 

програм  при створені телекомунікаційних систем; 

• вміти поєднувати різні канали зв’язку та телекомунікаційні мережі; 

• вміти розробляти, обґрунтовувати, налагоджувати і документувати режими 

роботи телекомунікаційних технологій на транспорті;  

• вміти працювати в сучасних телекомунікайних системах, а також 

використовувати різні стандартні протоколи мереж, включаючи Internet. 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Сучасні інтелектуальні системи на транспорті. 

Змістовий модуль 1. Сучасні інформаційні технології та системи на 

транспорті  

Проблемні задачі інформатизації на транспорті. Досвід розвитку ТІУС для 

безпеки руху ВТЗ в США. Досвід розвитку ТІУС у Японії. Досвід розвитку ТІУС у 

Європі.  

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного 

забезпечення підвищення безпеки руху транспортних засобів. 
Інформаційно-аналітичні моделі у процедурах прийняття рішення з навігації і 

управління високошвидкісного транспортного засобу. Ідентифікація параметрів 

аналітичних моделей руху високошвидкісних транспортних засобів у реальному 

оперативному режимі спостереження. Функціональні аналітичні співвідношення 

між навігаційними параметрами термінальних умов руху високошвидкісних 

транспортних засобів. Аналітичний синтез оптимальних законів адаптивного 

управління на програмних траєкторіях руху високошвидкісних транспортних 

засобів. 

 

Модуль 2. Інтеграція інтелектуальних систем. 



 

 

  

Змістовий модуль 3. Методологія інтеграції та принципи формалізації 

інформаційних обмінів повідомленнями з  підвищення безпеки руху 

високошвидкісних транспортних засобів  
Формалізація складної задачної системи ТЄТО. Концепція інтеграції єдиної 

складної динамічної знакової системи. Показники якості повідомлень, що 

приймають для впливу на розв’язок задач з безпеки руху. Необхідні 

характеристики засобів обміну повідомленнями в інформаційних системах 

запобігання зіткнень. 

 

Змістовий модуль 4. Ієрархія інтеграції базових інформаційно-аналітичних 

модулів забезпечення рівня безпеки руху ВТЗ. 
Розподіл функцій на межі НМІ та технологій обміну повідомленнями. 

Архітектура базового інформаційно-аналітичного забезпечення інтелектуальних 

засобів ТЄТО, ТІУС і ББК AVL. Класифікація  інформаційно-аналітичного 

забезпечення. Мультиагентна ієрархічна взаємодія спеціалізованих підсистем ІТС. 

Принципи структуризації інтегрованих семантичних моделей. Принципи побудови 

єдиного інформаційно-аналітичного забезпечення рухомих високошвидкісних 

транспортних засобів. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчанн

я 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань 

12 “Інформаційні 

технології” 

 

Дисципліна професійної та 

практичної підготовки 

(вільного вибору 

аспіранта) 

Модулів – 2 Спеціальність: 

 

122 «Комп’ютерні науки 

та інформаційні 

технології» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й - 

Загальна кількість 

годин -150  

Семестр 

3-й  - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 45 

самостійної роботи 

студента –  105 

Третій рівень вищої 

освіти  

(доктор філософії) 

15 

год. 
 - 

Практичні, семінарські 

-  - 

Лабораторні 

30 

год. 
 - 

Самостійна робота 

105 

год. 
 - 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  

3 семестр –іспит. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 43% 

для заочної форми навчання  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 



 

 

  

 

Навчальна дисципліна «Сучасні інтелектуальні інформаційні системи на 

транспорті» є невід’ємною частиною циклу комп’ютерних дисциплін, необхідних 

фахівцям-аналітикам які, використовуючи сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні  

технології, проводять збір, накопичення, обробку і аналіз даних та приймають 

рішення, спрямовані на створення інтелектуальних транспортних систем.  

Мета навчальної дисципліни – надати PhD-студентам теоретичну базу та 

практичні навички з проектування та експлуатації телекомунікаційних 

інтелектуальних інформаційних систем, що використовуються при управлінні 

транспортом. 

Предмет навчальної дисципліни – основні положення телекомунікаційних 

технологій на транспорті, програмування з метою кодування та забезпечення 

захисту інформації, та використання сучасних операційних систем транспортних 

мереж, при цьому увага приділяється саме технології створення та використання 

надійних і якісних інтелектуальних систем на транспорті. 

Вивчення дисципліни дозволяє PhD-студентам за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» ознайомитись з середовищами 

передачі даних та повідомлень, особливостями кодування  символів, знаків та 

сигналів, з сучасними технологіями коригування похибок та захисту інформації, 

опанувати основи проектування сучасних телекомунікаційних систем, прищепити 

студентам вміння ефективно використовувати новітні засоби і технології  передачі 

даних різними каналами для вирішення транспортних задач, навчити студентів 

ефективно використовувати новітні засоби і технології телекомунікаційних 

інтелектуальних систем, зокрема ті, що пропонуються на ринку телекомунікаційних 

послуг. Дисципліна викладається на другому році навчання, що дозволяє PhD-

студентам безпосередньо застосувати отримані знання і навички при написанні 

дисертаційної роботи.   

 

Завдання:   

- вивчити основні поняття, класифікацію методів і засобів теорії 

телекомунікації; 

- ознайомитись із сучасними засобами і технологіями проектування 

інтелектуальних систем в України і закордоном; 

- навчитись ефективно використовувати сучасні програмні засоби для 

створення інтелектуальних інформаційних систем на транспорті. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни PhD-студент повинен знати:  

•  основні поняття та визначення теорії телекомунікації; 

• основні поняття та визначення, що пов’язані з сучасними  

телекомунікаційними системами;  

• принципи побудови та структуру телекомунікаційного забезпечення; 

• основні принципи та методи модуляції, демодуляції АЦП-перетворень; 

• основні принципи та методи класифікації телекомунікаційних засобів; 

• основні принципи та методи класифікації телекомунікаційних мереж; 



 

 

  

• архітектуру та технічні характеристики телекомунікаційного обладнання, 

включаючи функціональні можливості його складових; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни PhD-студент повинен вміти:  

• класифікувати телекомунікаційне обладнання, протоколи та операційні 

системи, що використовуються в вузлах мереж за різними критеріями; 

• аналізувати сучасні технологічні засоби телекомунікацій; 

• аналізувати сучасні технологічні засоби кодування, коригування та захисту 

інформаційних систем; 

• здійснювати вибір адекватних технологічних засобів при розробці 

телекомунікаційного обладнання та мереж ; 

• вміти визначати системні задачі, що потребують багатоагентної комунікації; 

• вміти формулювати системні задачі для віртуальних комунікацій через 

Internet; 

• здійснювати вибір адекватних технологічних засобів алгоритмів і відповідних 

програм  при створені телекомунікаційних систем; 

• вміти поєднувати різні канали зв’язку та телекомунікаційні мережі; 

• вміти розробляти, обґрунтовувати, налагоджувати і документувати режими 

роботи телекомунікаційних технологій на транспорті;  

• вміти працювати в сучасних телекомунікайних системах, а також 

використовувати різні стандартні протоколи мереж, включаючи Internet. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Сучасні інтелектуальні системи на транспорті. 

Змістовий модуль 1. Сучасні інформаційні технології та системи на 

транспорті  
Проблемні задачі інформатизації на транспорті. Досвід розвитку ТІУС для 

безпеки руху ВТЗ в США. Досвід розвитку ТІУС у Японії. Досвід розвитку ТІУС у 

Європі.  

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного 

забезпечення підвищення безпеки руху транспортних засобів. 

Інформаційно-аналітичні моделі у процедурах прийняття рішення з навігації і 

управління високошвидкісного транспортного засобу. Ідентифікація параметрів 

аналітичних моделей руху високошвидкісних транспортних засобів у реальному 

оперативному режимі спостереження. Функціональні аналітичні співвідношення 

між навігаційними параметрами термінальних умов руху високошвидкісних 

транспортних засобів. Аналітичний синтез оптимальних законів адаптивного 

управління на програмних траєкторіях руху високошвидкісних транспортних 

засобів. 

 

Модуль 2. Інтеграція інтелектуальних систем. 



 

 

  

Змістовий модуль 3. Методологія інтеграції та принципи формалізації 

інформаційних обмінів повідомленнями з  підвищення безпеки руху 

високошвидкісних транспортних засобів  
Формалізація складної задачної системи ТЄТО. Концепція інтеграції єдиної 

складної динамічної знакової системи. Показники якості повідомлень, що 

приймають для впливу на розв’язок задач з безпеки руху. Необхідні 

характеристики засобів обміну повідомленнями в інформаційних системах 

запобігання зіткнень. 

 

Змістовий модуль 4. Ієрархія інтеграції базових інформаційно-аналітичних 

модулів забезпечення рівня безпеки руху ВТЗ. 
Розподіл функцій на межі НМІ та технологій обміну повідомленнями. 

Архітектура базового інформаційно-аналітичного забезпечення інтелектуальних 

засобів ТЄТО, ТІУС і ББК AVL. Класифікація  інформаційно-аналітичного 

забезпечення. Мультиагентна ієрархічна взаємодія спеціалізованих підсистем ІТС. 

Принципи структуризації інтегрованих семантичних моделей. Принципи побудови 

єдиного інформаційно-аналітичного забезпечення рухомих високошвидкісних 

транспортних засобів. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р л п л

а

б 

ін

д 

с.

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

13 

Модуль 1. Сучасні інтелектуальні системи на транспорті. 

Змістовий модуль 1. Сучасні інформаційні технології та системи на 

транспорті  

Тема 1. Проблемні задачі 

інформатизації на 

транспорті..  

22 2  4  30       

Тема 2. Досвід розвитку 

ТІУС для безпеки руху 

ВТЗ в США. Досвід 

розвитку ТІУС у Японії. 

Досвід розвитку ТІУС у 

Європі 

20 2  4  30       

Разом за змістовим 

модулем 1 

42 4  8  60       



 

 

  

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти інформаційно-аналітичного 

забезпечення підвищення безпеки руху транспортних засобів 

Тема 1. Інформаційно-

аналітичні моделі у 

процедурах прийняття 

рішення з навігації і 

управління 

високошвидкісного 

транспортного засобу. 

23 2  8  10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

23 2  8  10       

Модуль 2. Інтеграція інтелектуальних систем. 

Змістовий модуль 3. Методологія інтеграції та принципи формалізації 

інформаційних обмінів повідомленнями з  підвищення безпеки руху 

високошвидкісних транспортних засобів 

Тема 1. Формалізація 

складної задачної системи 

ТЄТО. 

20 1  6  10       

Тема 2. Необхідні 

характеристики засобів 

обміну повідомленнями в 

інформаційних системах 

запобігання зіткнень. 

23 2  4  10       

Разом за змістовим 

модулем 3 

43 3  10  20       

Змістовий модуль 4. Ієрархія інтеграції базових інформаційно-аналітичних 

модулів забезпечення рівня безпеки руху ВТЗ 

Тема 1. Розподіл функцій 

на межі НМІ та технологій 

обміну повідомленнями. 

20 3  2  10       

Тема 2. Класифікація  

інформаційно-

аналітичного забезпечення 

22 3  2  5       

Разом за змістовим 

модулем 4 

42 6  4  15       

Усього годин по 

дисципліні 

150 15  30  105 - - - - - - 

 

5. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

3 семестр 

1 Cтатична та динамічна інформаційна модель. Основні 

конструкції мови XML. 

6 



 

 

  

2 Створення динамічних web - сторінок на основі мов xml, xsl 6 

3 Стильові таблиці XSL, JavaScript і XML 6 

4 Приклад побудови гістограми 6 

5 Стильові таблиці XSL, JavaScript і XML 6 

 Разом 3 семестр 30 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сучасні інформаційні технології та системи на транспорті. 15 

2 Тема 2. Проблемні задачі інформатизації на транспорті. 15 

3 Тема 3. Формалізація функцій транспортної єдиної технологічної 

організації. 
15 

4 Тема 4. Основні поняття автентифікації та авторизації. 

Адміністрування дій користувачів операційної системи. 
15 

5 Тема 5. Концепція інтеграції єдиної складної динамічної знакової 

системи. 

15 

6 Тема 6. Показники якості повідомлень, що приймають для впливу на 

розв’язок задач з безпеки руху. 

15 

7 Тема 7. Сучасні інформаційні технології та системи на транспорті. 15 

 Разом 3 семестр 105 

 

7. Методи навчання 

  За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; 

лабораторні – лабораторна робота, вправи. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 

синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 

 

8. Методи контролю 

 

  Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. 

Письмовий контроль у вигляді контрольних робіт, самостійних письмових робіт, 

поточного тестування.                                                                   

 



 

 

  

Розподіл балів, які отримують PhD-студенти 

 

3 cеместр 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

Модуль 3 

Змістовний 

модуль 4 
100 

Т1 Т2 М1 Т1 М2 Т1 Т2 М3 Т1 T2 М4 

10 10 20 10 20 10 20 30 10 20 30 

Т1, Т2 – теми змістових модулів. 

М1, М2 – змістовні модулі 

 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

10.  Методичне забезпечення 

Конспект опорних лекцій всіх тем курсу. Варіанти лабораторних робіт. 

Варіанти модульних контрольних робіт. Теоретичні питання для іспиту. 

 

11. Рекомендована література 

32. Закон України "Про телекомунікації". (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2004, N 12, ст.155 ). 



 

 

  

33. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг", 

№851-IV від 22.05.2003. Урядовий кур'єр №119, 2 липня 2003р. 

34. Телекомунікаційні технології на транспорті: Навч. посіб. для студ. напряму 

„Транспортні технології” вищ. навч. закл. /Г.Л. Баранов, П.Р. Левковець. – К.: НТУ, 
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