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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

Метою вивчення освітнього компонента "Системи навігації і зв’язку на транспорті" є 

формування у здобувачів вищої освіти ключових фахових компетентностей, отримання 

комплексу теоретичних та практичних навичок з використання супутникових навігаційних 

систем та систем супутникового зв'язку в апаратно-програмних комплексах дистанційного 

моніторингу і управління транспортом, необхідних для прийняття правильних рішень і 

здійснення логістичної діяльності в умовах сучасного ринку та вимог до виробництва. 

Завдання освітнього компонента: 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Системи навігації і зв’язку на 

транспорті" є:  

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти із систем навігації і зв’язку 

на транспорті; 

- ознайомлення з історичним розвитком, класифікацією, принципами побудови і 

функціонування супутникових навігаційних систем та супутникових систем зв’язку; 

- вивчення основних понять навігації і експлуатаційно-технічних характеристик 

навігаційних систем, що використовуються у системах дистанційного моніторингу і 

управління транспортом; 

- набуття практичних навичок використання засобів збору та методів обробки 

супутникових даних в апаратно-програмних комплексах дистанційного моніторингу і 

управління транспортом; 

Після вивчення освітнього компонента «Системи навігації і зв’язку на транспорті» 

здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати 

навчання:  

ДРН 1. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні 

технології для розв’язання практичних завдань з організації перевезень та проектування 

транспортних технологій; 

ДРН 2. Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. Експлуатувати  

автоматизовані системи керування та навігаційні системи у перевізному процесі. 

Використовувати електронні карти; 

ДРН 3. Використовувати навігаційні технічні засоби в транспортних технологіях;  

ДРН 4. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення 

транспортних технологій; 

ДРН 5. Використовувати системи навігації і зв’язку для транспортних процесів у 

агропромисловому виробництві. 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи за індивідуальним завданням. Тестування 

(опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 
 

 

 



Тематика лекційних занять: 

1. Вступ. Роль і місце систем супутникової навігації в транспортному процесі. 

2. Світові системи супутникової навігації. 

3. Обладнання для користування послугами GPS системи. 

4. Навігація і телематика. 

5. GPS моніторинг транспорту та рухомих об'єктів. Диспетчерські навігаційні 

супутникові системи. 

6. Системи супутникової навігації на різних видах транспорту. 

7. Моніторинг дорожньо-транспортної обстановки та об'єктів інфраструктури 

транспорту. 

8. Історія та класифікація супутникових систем зв’язку. 

9. Станції VSAT. 

10. Структура системи супутникового зв’язку. 

11. Системи фіксованого супутникового зв’язку. 

12.  Системи мобільного супутникового зв’язку. 
 

Тематика практичних занять: 

1. Робота з програмами інтерактивних карт.  

2. Аналіз траєкторій польоту та робочих зон штучних супутників Землі з використанням 

програмного забезпечення NLSA NOVA. 

3. Визначення місця розташування об'єкта за сигналами СРНС GPS. 

4. Використання диференціального режиму роботи СРНС в процесі визначення 

координат об’єктів.  

5. Автоматизована система диспетчерського управління наземним транспортом (АСДУ 

НТ) з використанням ГНСС і сучасних засобів телекомунікацій. 

6. Планування та оптимізація маршрутної мережі з використанням хмарних веб-сервісів 

та ГІС. 

7. Хмарні платформи супутникового моніторингу транспорту.  
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Веб-ресурси   
https://www.gpsworld.com  

https://galileognss.eu  

http://en.beidou.gov.cn  

http://www.skypatrol.com.ua/  

http://www.gurtam.com  

http://www.avls.com.ua/  

http://www.ukrastra.com.ua/  

http://gpspartner.com.ua/  

http://www.euromobile.com.ua/  

https://www.benishgps.com/ua  

http://cars-control.ua/   

http://monitoring-gps.com.ua/  

http://micro-wave.com.ua/catalog/gps-monitoring  

http://gpsboss.com.ua/  


