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Характеристика дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни “Інтелектуальні транспортні
системи” є принципи формування інтелектуальних транспортних систем
комфортного міського середовища з урахуванням планувальних обмежень, що
пов'язано з досконалим знанням організації транспортних процесів у містах.
Мета дисципліни «Інтелектуальні транспортні системи» є формування
системи знань і розумінь концептуальних основ планування міського простору
для комфортного проживання мешканців міст, створення умов для розвитку та
впровадження технологій інтелектуальних транспортних систем.
Задачі курса - відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів
автомобільного транспорту студенти повинні:
знати: планувальні системи міст, закономірності розселення мешканців
міських технологій, закономірності формування попиту на транспортні
послуги, показники роботи транспорту і їх зв'язок з технологічним процесом
перевезень, параметри і показники комфортності транспортних процесів,
технологічні, експлуатаційні та економічні параметри функціонування міських
пасажирських транспортних систем;
вміти: здійснювати транспортне районування міст, визначати попит на
транспортні послуги та керувати ним, визначати рівень транспортного
обслуговування населення і розраховувати його характеристики, здійснювати
планування міських територій з урахування потреб мешканців міста,
аналізувати параметри комфортності пересувань мешканців міст.
Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей
Освітньої програми:
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну діяльність;
ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів
автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
ФК 11. Здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для
розв’язання складних спеціалізованих задач автомобільного транспорту;
ФК 15. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання,
систематизації, узагальнення та обробки інформації.
Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання:
РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для
розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту,
критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття;
РН 3 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та
інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей об’єктів і
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автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і технікоекономічних розрахунків, створення проектно-конструкторської документації
та розв’язування інших задач автомобільного транспорту;
РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі,
базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію;
РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне
устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації у
процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного
транспорту, їх систем та елементів;
РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й
ремонту об’єктів автомобільного транспорту;
РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів,
їх систем та елементів;
РН 26. Аналізувати, розробляти, та впроваджувати у виробництво технології
процесів експлуатації, діагностування, ремонту та обслуговування сучасних
електронних систем автомобільних транспортних засобів з традиційними та
альтернативними силовими установками.
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