
 

Дисципліна Транспортні  системи перевезень 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Логістичні системи на транспорті, Взаємодія видів транспорту, Основи 

теорії транспортних процесів і систем,  

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 
як використовувати сучасні концепції та теорії для організації 

перевезень і управління технологіями на транспорті; 

сучасні підходи, тенденції та актуальні напрямки досліджень у 

транспортних технологіях. 

вміти: 

розробляти заходи щодо організації, маршрутизації та управління 

вантажними перевезеннями із використанням моделювання процесів 

перевезень вантажів. 

розробляти заходи щодо організації, маршрутизації та управління 

пасажирськими перевезеннями із використанням моделювання процесів 

перевезень пасажирів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Поглиблення теоретичних знань щодо особливостей інтегрованого 

функціонування транспорту в системах різних рівнів; закріплення знань 

щодо методів дослідження, формування та функціонування 

транспортних систем; 

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 7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з 

удосконалення транспортних технологій. 
РН 9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації 

безпечної діяльності у сфері транспортних систем та технологій. 

РН 10. Розробляти та використовувати транспортні технології з 

врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища. 

РН 11. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. 

Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний 

аналіз та прогнозування роботи транспортних систем. 
РН 18. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити 

рішення оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати 

ефективність інфраструктури та технології функціонування 

транспортних систем.  

РН 19. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, 

правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень. 

РН 20. Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. 

Встановлювати їх ефективність і надійність.  

РН 21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної 

діяльності. 
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 8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
 



спеціальні 

СК 1. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 

функціонування транспортних процесів і систем та технологій з 

урахуванням впливу зовнішнього середовища. 

СК 9. Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 

технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові організації 

перевезень. 
СК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної 

діяльності. 

СК 13. Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо організації та 

технології перевезень, складені іншими суб’єктами, та вносити 

необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних параметрів та 

принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної 

інфраструктури, транспортних засобів (суден). 
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, практичні, самостійна  

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


