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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу: Наведені в курсі матеріали спрямовані на надбання 

студентами знань та навичок з застосування інформаційних 

технологій у науковій та управлінській діяльності. 

Озброєння студентів необхідними теоретичними знаннями 

та практичними навичками, які б дозволили ефективно 

розробляти проектні рішення та впроваджувати 

інформаційні технології у науковій та управлінській 

діяльності з урахуванням специфіки залізничного 

транспорту. 

Ціль вивчення курсу - надання студентам теоретичних та 

практичних основ застосування інформаційних технологій 

в управлінській та науковій діяльності. 

Курс може бути корисним студентам за спеціальностями в 

галузі 273 - «Залізничний транспорт», а також майбутніми 

економістами, менеджерами, що планують 

працевлаштування на підприємства та фірми, діяльність 

яких  пов’язана з залізничною галуззю. 

Результати навчання: Знати: теоретичні та методичні основи застосування 

інформаційних технологій в управлінській та науковій 

діяльності; сучасні методи наукових досліджень, 

організації та планування експерименту, 

комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання 

результатів. 

Вміти: розробляти та пропонувати нові технічні рішення 

та застосовувати нові технології; застосовувати у 

професійній діяльності універсальні і спеціалізовані 

системи автоматизованого проектування (CAD), 

виробництва (CAM) та інженерних досліджень (CAE); 

використовувати інформаційні технології в управлінській та 

науковій діяльності, удосконалювати технологічні процеси 

залізничного транспорту, методи обробки інформації 

наукових досліджень, створювати нові технологічні рішення 

з обробки та зберігання інформації наукового та 

управлінського характеру; розробляти та оптимізувати 

параметри технологічних процесів, в тому числі з 

застосуванням автоматизованого комп’ютерного 

проектування виробництва вузлів, агрегатів та систем 

об’єктів залізничного транспорту. 

Передумови до початку 

вивчення: 

Базові знання та уявлення з фізики, вищої математики та 

інформатики. 

 

Мета курсу (набуті компетентності) 

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступних компетентностей: 



- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел . 

- Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми . 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем в рамках 

спеціалізації. 

- Здатність виконувати наукові дослідження на основі новітніх наукових методів, 

спрямовані на вдосконалення характеристик залізничного транспорту, що вирішують 

актуальні науково-технічні задачі та мають широке практичне застосування. 

- Здатність використання комп’ютерних технологій, експериментального наукового 

обладнання, сучасних технологій на залізничному транспорті і в локомотивному 

господарстві. 

 

№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

1.  Проектування 

інформаційних систем 

за допомогою 

інформаційних 

технологій 

2/0/4 Структура забезпечуючої та 

функціональної частин інформаційної 

системи. Склад вимог до 

проектування інформаційної системи. 

Етапи розробки інформаційної 

системи. 

Участь в 

обговоренні 

Поточні 

індивідуальні 

завдання  

2.  Інформаційні 

технології баз даних. 

6/0/8 Основні типи структур даних. 

Основні типи моделей даних. 

Реляційна база даних. Основні 

терміни та поняття реляційної моделі 

бази даних. Проектування баз даних 

як основи інформаційних систем 

управлінського та наукового 

спрямування. Етапи проектування 

реляційних баз даних. Загальна 

характеристика MS Access як приклад 

реляційної бази даних. Особливості 

створення баз даних в MS Access. 

Участь в 

обговоренні 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

3.  Мережеві 

інформаційні 

технології 

4/0/4 Класифікація комп’ютерних мереж. 

Класифікація мережевих серверів. 

Топологія комп’ютерних мереж. 

Мережева адресація. Система 

мережевих імен - DNS – сервер. Стек 

протоколів TCP/IP. IP маршрутизація. 

Статичні та динамічні IP-адреси. 

DHCP – сервер. Протоколи 

динамічної маршрутизації. 

Участь в 

обговоренні 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

4.  Інформаційні 

технології 

ідентифікації. 

4/0/0 Фізичні основи технології 

радіочастотної ідентифікації(RFID). 

Стандарти RFID. Активні та пасивні 

мітки RFID. Класифікація RFID 

систем. Переваги та недоліки 

технології RFID. Застосування 

технології RFID . Класифікація 

технологій штрих-кодової 

ідентифікації. Лінійні та двомірні 

штрих-коди та їх застосування. 

Участь в 

обговоренні 

 



№ Тема 
Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст 

Інструменти і 

завдання 

5.  Інформаційні 

технології 

програмування 

4/0/6 Існуючі технології програмування та 

їх класифікація. Структурне та 

подійне програмування. Об’єктно-

орієнтовне програмування - основні 

поняття та терміни. Мова UML та її 

застосування. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

 

6.  Технології 

імітаційного 

моделювання 

4/0/6 Парадігми імітаційного моделювання. 

Можливості застосування AnyLogic 

PLE. Можливості застосування 

MathLab Simulink. Приклади 

імітаційних моделей. 

Участь в 

обговоренні 

Поточні 

індивідуальні 

завдання 

7.  Застосування 

інформаційних 

технологій на прикладі 

залізничного 

транспорту 

4/0/0 Організаційна, функціональна, 

технічна та інформаційна АСУЗТ. 

Інформаційна система управління 

перевезеннями. Інформаційна система 

управління сортувальними станціями. 

Інформаційна система управління 

резервування квитків. Інформаційна 

система управління вагонним парком. 

Кодування в АСУЗТ 

Участь в 

обговоренні 
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23.  Васильев, Алексей Mathcad 13 на примерах / Алексей Васильев. - М.: БХВ-

Петербург, 2006. - 228 c.  
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диагностики городских инженерных коммуникаций в среде Matlab / Л.А. Демидова, В.В. 

Кираковский, А.Н. Пылькин. - М.: Радио и связь, Горячая Линия - Телеком, 2005. - 368 c.  
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ДМК Пресс, 2016. - 976 c. 

26. Бунцев, И.А. Учебное пособие. Создание и реализация имитационных моделей в 

программной среде AnyLogic / И.А. Бунцев. - Москва: Наука, 2015. - 578 c.  

27.  Василий, Дмитриевич Боев Моделирование в среде anylogic. Учебное пособие для 

СПО / Василий Дмитриевич Боев. - М.: Юрайт, 2017. - 313 c. 

28. Бабич, А. В. UML. Первое знакомство. Пособие для подготовки к сдаче теста UMO-

100 (OMG Certified UML Professional Fundamental) (+ CD-ROM) / А.В. Бабич. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2008. - 176 c.  

29.  Боггс, М. UML и Rational Rose / М. Боггс. - Москва: РГГУ, 2010. - 385 c. 

30. Бондаревский А.С. Проектирование средств радиочастотной идентификации (RFID) 

– проблемная ситуация / А.С. Бондаревский, Р.В. Золотов // Современные наукоемкие 

технологии. – 2009. – №9. – С. 19-23. 

31. Григорьев П.В. Особенности технологии RFID и ее применение // Молодой ученый. 

– 2016. – №11. – С. 317-322. 
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И.В. Жуковицкий, К.В. Гончаров. – Д.: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. 

В. Лазаряна, 2013. 207 с. 
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Охріменко, Т.Б. Воронкова. – Харків: ХНАМГ, 2006. 185 с.  
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2001.  

4. М.А. Винокуров, Р.Д. Гутгарц, В.А. Пархомов / Автоматизація кадрового обліку: 

Инфра - М., 2001.  

                                                 
1 Нумерацію літератури продовжити 
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9. Пивень А.Г. Иностранный опыт использования дистанционного образования в 

Интернет // Інформатизація освіти та дистанційна форма навчання: сучасний стан і 

перспективи розвитку: Збірник матер. VІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми, 2004. 38 с. 

10. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии: 

учеб.пособ. / В.А. Трайнев, И.В. Трайнев– К.: Освіта, 2008. 7 с. 

11. Технологія розробки дистанційного курсу: навч. посіб. / В.М. Кухаренко, Н.Г. 

Сиротинко, О.В. Рибалко, Ю.М. Богачков; за ред. Бикова В.Ю. – К.: Міленіум, 2008. 24 с. 

12. Большие данные (Big Data). – Режим доступу: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data) – Назва з екрана.  

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Інформаційні 

технології в науковій та управлінській діяльності» (для студентів (магістрів) всіх форм 

навчання спеціальності 273 «Залізничний транспорт» / Укладачі О.В. Фомін, О.В.Кічкін – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні 

технології в науковій та управлінській діяльності» (для студентів (магістрів) всіх форм 

навчання спеціальності 273 «Залізничний транспорт» / Укладачі О.В. Фомін, О.В.Кічкін – 

Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 

 

Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Участь в обговоренні 15 

Тести 30 

Контрольні завдання 25 

Залік 30 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання студентів 

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 
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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 
  

Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з 

темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні 

документу про проходження курсу студенту можуть бути 

перезараховані певні теми курсу та нараховані бали за 

завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись 

політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути 

оформлені відповідними посиланнями. Списування є 

забороненим. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути 

виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. 

Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. 

Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути 

відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше 

останнього тижня поточного семестру. В разі поважної 

причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни 

можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана. 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії 

відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають 

дотримуватися вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

 не вживають їжу та жувальну гумку; 

 не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

 не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

 є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

 розраховують тільки на власні знання (не шукають 

інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

 не заважають іншим; 

 виконують усі вимоги викладачів щодо контролю 

знань. 

 


