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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інформаційні 

технології МРЕВ» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра  спеціальності «Транспортні технології (за видами)» за 

спеціалізацією організації дорожнього руху.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є інформаційне забезпечення 

реєстраційно-екзаменаційного відділу та програмні засоби, що забезпечують 

реєстрацію і облік транспортних засобів, водіїв, дорожньо-транспортних пригод 

та проведення екзаменів на право водіння транспортних засобів різної категорії.   

 Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на таких дисциплінах, 

як: комп’ютерні засоби; основи теорії систем і управління; вища математика, 

логістика, інформаційні системи і технології. Освоєння дисципліни дозволяє 

переходити до вивчення таких дисциплін як облік і звітність МРЕВ, теорія 

транспортних процесів, організація вантажних і пасажирських перевезень, 

організація міжнародних перевезень та ряд інших фахових дисциплін.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Організація баз даних та систем управління ними. 

2. Програмне забезпечення реєстраційно-екзаменаційного відділу. 

3. Провідні та безпровідні комп’ютерні мережі. 

4. Інформаційні технології при міжнародних перевезеннях.   

5. Програми диспетчерування перевезень. 

6. Засоби електронної логістики 

7. Програмне забезпечення пасажирських перевезень. 

8. Глобальні технології інформаційного МРЕВ 

1.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.  1.  Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології 

МРЕВ» є вивчити сучасні засоби інформаційних систем і технологій при веденні 

обліку транспортних засобів, перевірці рівня  підготовки водіїв, технологію та 

методику вводу  і обробки інформації, застосування інформаційних технологій 

для вирішення задач реєстрації автомобілів та перевірки підготовки водіїв. 



Засвоїти основні прийоми створення та застосування поширених систем 

управління на транспорті,  практичного використання автоматизованих систем у 

МРЕВ. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології 

МРЕВ» є засвоєння  майбутніми фахівцями з транспортних технологій знань з 

організації інформаційних потоків при реєстрації автомобілів, допуску їх до 

участі у дорожньому русі,  допуску водіїв до керування транспортними засобами, 

правилами допуску до перевезення небезпечних вантажів, порядку доступу до 

інформаційних ресурсів Національної автоматизованої інформаційної системи 

(НАІС) Єдиного державного реєстру МВС України щодо транспортних засобів та 

їх власників,  отримання навичок роботи з апаратно-програмними засобами при 

веденні реєстрації і обліку.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- зміст інформаційних потоків в системі МРЕВ, інформаційні характеристики 

основних видів автотранспортних структур, основні характеристики та 

можливості існуючих систем автоматизації роботи МРЕВ,  основні засоби та 

методи отримання і обробки інформації на автотранспорті; 

-  основні види програмного забезпечення при організації обліку транспорту і 

водіїв, основні методи та прийоми роботи з системами управління базами даних, 

проблеми втілення систем автоматизації в МРЕВ. 

вміти :  

- приймати рішення про можливість застосування певних автоматизованих 

систем та програм в системах реєстрації та обліку, визначати основні заходи для 

втілення автоматизованих систем в роботу МРЕВ; 

- використовуючи відомості щодо алгоритмів обміну інформацією в мережах 

інтегрального обслуговування, за допомогою певних методів здійснити розробку 

алгоритмів процесу обміну інформацією з використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __150__ годин/__5__ 

кредитів ECTS. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи ведення обліку.   

Тема 1. Роль та ієрархія інформації у системах обліку. Облік і аналіз на 

транспорті. Основні тенденції розвитку інформаційних технологій.  Варіанти 

використання даних у якості інформації. Реляційні СУБД.  

Тема 2. Напрями розвитку СУБД.  Об’єктно-орієнтовані СУБД. OLAP технології.  

Темпоральні бази даних. Експертні та дедуктивні системи. Взаємодії Web- 

технології і баз даних. 

Змістовий модуль 2. Комп’ютерні мережі.   

Тема 1. Локальні мережі. Мережеві пристрої і засоби комунікації. Мережні 

кабелі. Топологія мереж. Передача даних по мережі. Протоколи передачі даних. 

Еталонна модель взаємодії відкритих систем.   

Тема 2. Глобальні мережі.  Протоколи глобальних мереж. Протокол TCP/IP 

Адресація в Інтернет. DNS – адреси. Доменна система імен. URL адреси. Мережа 

Ethernet. 

Змістовий модуль 3. Бездротові мережі зв’язку.  

Тема 1. Класифікація та відмінності бездротових мереж. Стандарти бездротових 

мереж. Мобільний радіотелефонний зв'язок. Стільниковий мобільний 

радіотелефонний зв'язок. 

Тема 2. Інтернет-технології бездротового зв’язку. Технологія WiMAX. Мережева 

архітектура MeSH. Мобільний супутниковий зв'язок. Технологія VSAT. Li - Fi 

технологія.    

Змістовий модуль 4.  Інформаційні технології при міжнародних перевезеннях.   

Тема 1. Напрями використання ІТ-технологій при організації міжнародних 

перевезень.  Організаційні види перевезень.  Критерії корисності різних видів 

транспорту.  Прості та інтегровані схеми перевезень.    Мейлфорварди.  

Використання ІТ при віртуальних технологіях перевезень.  Використання ІТ-

технологій при плануванні міжнародних перевезень.  Сайти організаторів 

перевезень.   



 Тема 2. Програми електронного декларування. ЄАІС державної митної служби 

України.  Складові елементи програми  «Електронної митниці».  Програми 

АСМО, АСМОК, Anti-Smuggling, Тимчасове сховище, Інформаційний кіоск, 

«Web-декларант». Програма QD Professional /QDPro/. Вікна програми та панель 

кнопок.   

 Змістовий модуль 5.  Інформаційне забезпечення  диспетчерування 

перевізного процесу.   

Тема 1. Off-line диспетчерування.  Диспетчерська функція управління.  

Диспетчерська підсистема АСУ АТП. Типи та функції тахографів.  Смар-карти 

електронних тахографів.  Навігація при оff-line диспетчеруванні.  

Тема 2. Оперативне оn-line диспетчерування  транспорту. Організація і робота 

системи GPS. Покоління систем GPS. Програмні комплекси систем 

диспетчерування перевезень.  Cистема Lookout.  Система Євтелтракс.  Вимоги до 

вибору апаратно-програмного забезпечення для моніторингу автотранспорту.  

   Змістовий модуль 6.  Інформаційні технології в пасажирських 

перевезеннях.   

Тема 1. Задачі в управлінні пасажирським транспортом. Задачі вдосконалення 

вітчизняного пасажирського транспорту. Основні принципи ефективного 

управління пасажирським транспортом. Методи обліку пасажиропотоків.  

Напрями впровадження інформаційних технологій  в пасажирських перевезеннях.  

Тема 2. ІТ в управлінні пасажирськими перевезеннями. ІТ в управлінні 

міжміським і міжнародним сполученням. Структура і функції АСУ обласної 

автостанції.  Програма порталу Transpor.pt.  ІТ в управлінні  міськими 

пасажирським перевезеннями.  Програмний комплекс Pikas.  Структура АСУ 

багатофункціонального пасажирського АТП.   

Тема 3. Міська логістика – мета і завдання.  Міський логістичний центр.  Міські 

моделюючі програми.  Сімейство програм ptv vision.  База даних та робота 

програми VISUM.  Системи автоматизованої сплати за проїзд.  Програми для 

таксі.   

 

 



Змістовий модуль 7. Електронна логістика.    

Тема 1. Стандарти і методи електронної логістики.  Стандарти на штрихове 

кодування.  Види та призначення штрих-кодів.  GSI GDSN – стандарти.  Схема 

інформаційного забезпечення ланцюга поставки.   

Тема 2. Радіочастотне  кодування.  Технологія безконтактної ідентифікації 

об'єктів RFID.  Склад системи RFID.  Частотні характеристики транспондерів.  

Стандарти RFID.  Стандарт ЕРС.  Мережа ЕРС 

Змістовий модуль 8.  Інформаційні технології реєстраційно-

екзаменаційного відділу.   

Тема 1. Інформаційні технології обліку і реєстрації автомобілів. Адміністративні 

послуги сервісних центрів МРЕВ. Доступ до інформаційних ресурсів 

Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС). 

 Тема 2. Інформаційні технології перевірки рівня підготовки водіїв. Тестові 

технології теоретичної самопідготовки. Технології перевірки та оцінювання 

теоретичних знань водіїв. Тестові технології теоретичної перепідготовки. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання   ̶ іспит 

Засоби діагностики успішності навчання   

а) Поточні контрольні завдання по змістових модулям.  

б) Контроль виконання аудиторних практичних робіт.  

в) Захист модульних самостійних  завдань.  

 


