
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ 5; 

2. Назва: Організація автомобільних перевезень; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Рижий Олександр Петрович, 

к.т.н., доцент; 

9. Результати навчання:  

• знання основних понять з організації транспортного процесу, набуття теоретичних і 

практичних навиків організації і технології вантажних і пасажирських перевезень, формування вмінь 

їх вдосконалення шляхом пошуку методів перспективного розвитку транспортного процесу з 

врахуванням безпечних умов його виконання.  

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: - автомобілі, експлуатаційні 

матеріали, основи екології, правила дорожнього руху.  

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: - технічна експлуатація 

автомобілів. 

12. Зміст курсу: Загальні положення про транспорт і теорію транспортного процесу, транспортний 

процес і його елементи, транспортна робота циклу перевезень, вантажі та їх характеристики, 

продуктивність автомобіля, система експлуатаційних показників використання парку рухомого складу, 

собівартість автомобільних перевезень, загальні відомості про пасажирські автомобільні перевезення, 

продуктивність автобусів та її аналіз, правила надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Дмитриченко М.Ф. Основи теорії транспортних процесів і систем: навчальний посібник / М.Ф. 

Дмитриченко, Л.Ю. Яцківський, С.В. Ширяєва, В.З. Докуніхін. – Київ: «Слово», 2009. – 336 с. 

2. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки / А.И. Воркут. – К.: Вища школа, 1986.-447 с. 

3. Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки / Л.Л. Афанасьев, 

Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. – М.: Транспорт, 1984. – 333 с. 

4. Герзель В.М. Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху: навч. 

посібник / В.М. Герзель, М.М. Марчук, М.А. Фабрицький, О.П. Рижий – Рівне: НУВГП, 2008. – 200с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів навчання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри автомобілів       В.М. Глінчук  

та автомобільного господарства               к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
 

1. Code: РРV 5; 

2. Title: Organization of automobile transportation; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 
5. Year of study as proposed discipline: 4; 

6. Semester when studied discipline: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Ryzhyi Oleksandr Petrovych, 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor. 

9. Learning outcomes: 
• knowledge of the basic concepts of the organization of the transport process, the acquisition of 

theoretical and practical skills in the organization and technology of freight and passenger transportation, the 

formation of skills for their improvement through the search for methods of long-term development of the 

transport process, taking into account the safe conditions for its implementation. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, control measures. 

11 • Disciplines preceding the study of the specified discipline: - cars, maintenance materials, basics of 

ecology, traffic rules. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: - technical operation of cars. 

12. Course content: General provisions on transport and the theory of the transport process, the transport 

process and its elements, transport work of the cycle of transportation, cargoes and their characteristics, 

performance of the car, system of performance indicators of using the fleet of rolling stock, cost of road 

transportation, general information about passenger car transport, productivity of buses and its analysis, rules 

for the provision of passenger road transport services. 

13. Recommended editions: 
1. Dmitrichenko M.F. Fundamentals of the theory of transport processes and systems: a manual / M.F. 

Dmitrichenko, L.Yu. Yatskivsky, SV Shiryaeva V.Z. Dokuninin - Kyiv: "Word", 2009. - 336 p. 

2. Vorkut A.I. Freight carriage / А.И. Vorkut - K .: High school, 1986.-447 p. 

3. Afanasyev L.L. Uniform transport system and road transport / L.L. Afanasyev, NB Ostrovsky, SM 

Zuckerberg - M .: Transport, 1984. - 333 p. 

4. Gerzel VM Organization of road transport, road conditions and traffic safety: training. manual / VM 

Gerzel, MM Marchuk, MA Fabrytskyi, O.P. Ryzhyі - Rivne: NUVGP, 2008. – 200 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 h. lectures, 16 h. practical classes, 58 h. independent work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, the introduction of business and role 

games, the use of multimedia learning tools. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam at the end of 7 semester. 

Current control (60 points): testing. 

16. Teaching language: ukrainian. 
 

Acting head of the department of automobile     V.M. Glinchuk  

and automobile industry             Cand. of Tech. Scien., Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


