
 

Дисципліна Транспортна географія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Володіти дисциплінами: географія, основи загального курсу транспорту, 

розуміння дорожньої інфраструктури,  

Що буде вивчатися Питання організації перевезень різними видами транспорту, 

формування системи наукових знань в області транспортних систем 

світу у сучасних умовах роботи транспортно-дорожнього комплексу, 

навичок вибору маршруту перевезень, що відповідає вимогам 

кваліфікаційної характеристики бакалавра даного напряму. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для 

вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області 

організації перевезень; набуття студентами знань про географічну 

структуру світової транспортної системи та про особливості розподілу 

транспортних об’єктів за видами транспорту;  створення цілісної 

географічної картини транспортної системи. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і 

комунікаційні технології для розв’язання практичних завдань з 

організації перевезень та проектування транспортних технологій.  

РН 6. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, 

аналізувати та оцінювати параметри транспортних систем та технологій. 

РН 17. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. 

Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначення 

функцій логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх 

інформаційних і фінансових потоків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

     загальні 
ЗК 5. Навики використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 
ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 
спеціальні 

СК 1. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 

функціонування транспортних процесів і систем та технологій з 

урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК 6. Здатність організовувати взаємодію видів транспорту.  

СК 7. Здатність оптимізувати логістичні операції та координувати 

замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, 

дотримуватись законів, правил та вимог систем управління якістю. 

СК 9. Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 

технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові організації 

перевезень. 
СК 16. Здатність враховувати людський фактор в транспортних 

технологіях. 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна  

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


