
Інформаційна довідка 
 

1. Вид: навчальна дисципліна Моделювання транспортних систем  

2. Код: ПП Н.02 
3. Тип: Нормативна 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

5. Семестр, в якому викладається: 2-й ( для денної форми навчання), 3-й ( для заочної 

форми навчання) 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): Давідіч Ю.О. 

8. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- структура транспортних систем; 

- характеристики зовнішнього середовища пасажирських транспортних систем; 

- характеристики зовнішнього середовища вантажних транспортних систем; 

- схема побудови моделей маршрутних мереж міст; 

- основні параметри моделювання вантажних перевезень з позицій стохастичного характеру 

функціонування цих систем; 

- застосування сучасних програмних продуктів в сфері моделювання транспортних систем; 

вміти : 

- виконувати аналіз пасажирських та вантажних транспортних систем; 

- виконувати побудову математичних моделей транспортних систем; 

- виконувати перевірку результатів функціонування вантажних та пасажирських 

транспортних систем за допомогою цільових функцій; 

- проводити експерименти стосовно функціонування транспортних систем; 

- будувати мікро та макромоделі для сучасних транспортних систем. 

мати компетентності: 

- розробляти моделі для транспортних систем, об’єктів і процесів; 

- досліджувати транспортні технології на основі моделювання транспортних процесів. 

9. Дисципліни, на які спирається: Системологія на транспорті, теорія транспортних 

потоків, логістичне управління на транспорті. 

10. Зміст:  

ЗМ 1. Загальні підходи до моделювання транспортних систем. 

ЗМ 2. Оцінка адекватності моделей транспортних систем. 

ЗМ 3. Використання моделей транспортних систем. 

 

11. Форми та методи навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні 

(пояснювально-ілюстративні). Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  

12. Мова навчання: українською мовою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type: the discipline MODELLING OF TRANSPORTATION SYSTEMS 

2. Code: PP N.02 

3. Type: Regulatory 

4. Level: third (education and research) 

5. Semester, which sets out: 2nd (for full-time education), 3rd (for distance learning) 

6. Number of ECTS credits: 5 

7. lecturer (teacher): Y. Davidich 

8. Learning outcomes: A study of the discipline student should know: 

- structure of transport systems; 

- environmental characteristics of passenger transport systems; 

- the characteristics of the environment of freight transport systems; 

- the scheme of constructing models of route networks of cities; 

- basic parameters modeling transportation from the position of the stochastic nature of the 

functioning of these systems; 

- use of modern software design in the field of transport systems; 

be able to: 

- to carry out an analysis of passenger and freight transport systems; 

- to carry out the construction of mathematical models of transport systems; 

- to carry out verification of the results of functioning of freight and passenger transport systems 

through targeted functions; 

- to conduct experiments on the functioning of transport systems; 

- to build micro and macro model for modern transport systems. 

have competence: 

- to develop a model for transportation systems, facilities and processes; 

- investigate transport technology based on modeling of transport processes. 

9. Disciplines that underpin: Systemology transport, traffic theory, logistics in transport. 

10. Contents: Basic approaches to the modeling of transport systems. Assessment of the 

adequacy of models of transport systems. Use of models of transport systems. 

11. Methods of teaching: verbal, visual, practical, reproductive (explanatory, illustrative). 

Solution of problems. Note-taking lectures. Independent work 

12. Language of instruction: in Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Вид: учебная дисциплина: МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

2. Код: ПП Н.02 

3. Тип: Нормативная 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

5. Семестр, в котором читается: 2-й (для дневной формы обучения), 3-й (для заочной 

формы обучения) 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

7. Лектор (преподаватель): Давидич Ю.А. 

8. Результаты обучения: В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- структура транспортных систем; 

- характеристики внешней среды пассажирских транспортных систем; 

- характеристики внешней среды грузовых транспортных систем; 

- схема построения моделей маршрутных сетей городов; 

- основные параметры моделирования грузовых перевозок с позиций стохастического 

характера функционирования этих систем; 

- применение современных программных продуктов в сфере моделирования транспортных 

систем; 

уметь: 

- выполнять анализ пассажирских и грузовых транспортных систем; 

- выполнять построение математических моделей транспортных систем; 

- выполнять проверку результатов функционирования грузовых и пассажирских 

транспортных систем с помощью целевых функций; 

- проводить эксперименты относительно функционирования транспортных систем; 

- строить микро и макромодели для современных транспортных систем. 

иметь компетентности: 

- разрабатывать модели для транспортных систем, объектов и процессов; 

- исследовать транспортные технологии на основе моделирования транспортных 

процессов. 

9. Дисциплины, на которые опирается: Системология на транспорте, теория 

транспортных потоков, логистическое управление на транспорте. 

10. Содержание: 

СМ 1. Основные подходы к моделированию транспортных систем. 

СМ 2. Оценка адекватности моделей транспортных систем. 

СМ 3. Использование моделей транспортных систем. 

11. Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

(объяснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирование лекций. 

Самостоятельная работа. 

12. Язык обучения: на украинском языке. 


