
 

Дисципліна Організація перевезення сільськогосподарських вантажів 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Організація перевезення 

сільськогосподарських вантажів» є забезпечення достатнього рівня 

теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: 

використання транспортних засобів в рослинництві і тваринництві; 

технології транспортування мінеральних і органічних добрив; 

використання транспортних засобів під час сівби та догляду за 

рослинами, а також під час збирання зернових та інших культур; 

використання рухомого складу при перевезенні зеленої і силосної маси. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

основні правила використання потенційних можливостей транспортних 

технологій переміщення вантажів і пасажирів в рослинництві та 

тваринництві; методику визначення потреби в транспортних засобах з 

метою досягнення запрограмованих кінцевих результатів та дотримання 

необхідних вимог. 

вміти: 

розв’язувати складні задачі і проблеми у автотранспортній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; застосовувати та організовувати 

транспортні процеси в сільськогосподарському виробництві на 

принципах ресурсозбереження з використанням навігаційних систем; 

приймати ефективні рішення щодо складу, режимів роботи та 

експлуатації автомобільних транспортних комплексів для інноваційних 

систем в агропромисловому виробництві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Організація перевезення сільськогосподарських 

вантажів» є досить важливою у формуванні у здобувачів вищої освіти 

теоретичних знань з наукових основ інженерного забезпечення 

ефективного використання транспортних засобів, а також теоретичних 

знань та навичок з питань застосування транспортних технологій в 

аграрному виробництві. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 03. Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і 

технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та 

правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати 

потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики. 

РН 05. Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під 

час професійної діяльності та реалізації проєктів у сфері транспортних 

систем і технологій.  

РН 06. Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи 

та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії 

ефективності та сфери використання. 

РН 08. Розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за 

видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних. 

РН 11. Аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і 

логістичних центрів, здійснювати розрахунки відповідних показників. 

РН 12. Керувати складними технологічними та виробничими процесами 

транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і 

такими, що потребують нових стратегічних підходів. 

РН 13. Організувати роботу персоналу, забезпечувати його професійний 

розвиток та об’єктивне оцінювання. 

Як можна 

користуватися 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 



набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

     загальні 
ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 04. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК 05. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

фахові 

ФК 01. Здатність до дослідження і управління функціонуванням 

транспортних систем та технологій. 

ФК 03. Здатність до використання сучасних технологій транспортно- 

експедиторської діяльності.  

ФК 04. Здатність до управління ланцюгами поставок та логістичними 

центрами. 

ФК 05. Здатність до управління вантажними перевезеннями за видами 

транспорту. 

ФК 07. Здатність до управління транспортними потоками. 

ФК 08. Здатність до управління надійністю та ефективністю 

транспортних систем і технологій. 

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 робота 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 


