
 

Дисципліна Інтегровані транспортні системи 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Інтегровані транспортні системи» є 

забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних 

навичок у здобувачів вищої освіти з: логістики процесу перевезень, 

взаємодії різних видів транспорту, основ теорії транспортних процесів і 

систем. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

особливості інтегрованого функціонування транспорту в системах 

різних рівнів; методи дослідження, формування та функціонування 

транспортних систем; сучасні підходи, тенденції та актуальні напрямки 

досліджень у транспортних технологіях. 

вміти: 

використовувати сучасні концепції та теорії для організації перевезень і 

управління технологіями на транспорті; 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 

Навчальна дисципліна «Інтегровані транспортні системи» є досить 

важливою у формуванні у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 

практичних навиків щодо створення інтегрованих транспортних систем 

та управління ними та проведення оцінки доцільності інтеграції. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 01. Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній 

літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і об’єктивно 

оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з 

дотичних міжгалузевих проблем. 

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 07. Розробляти та аналізувати графічні, математичні та комп’ютерні 

моделі транспортних систем та технологій.  

РН 08. Розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за 

видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних. 

РН 12. Керувати складними технологічними та виробничими процесами 

транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і 

такими, що потребують нових стратегічних підходів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

     загальні 
ЗК 01. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

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. 

ЗК 07. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

фахові 

ФК 01. Здатність до дослідження і управління функціонуванням 

транспортних систем та технологій. 

ФК 03. Здатність до використання сучасних технологій транспортно- 

експедиторської діяльності. 

ФК 05. Здатність до управління вантажними перевезеннями за видами 

транспорту. 

ФК 06. Здатність до управління пасажирськими 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, практичні, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 


