
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ФПС.06; 

2. Назва: Організація вантажних автомобільних перевезень;  

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:    І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Тхорук Є.І., канд. техн. наук, 

доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• проводити аналіз транспортних характеристик вантажів; 

• вибирати необхідну тару та розрахувати її кількість;  

• оцінювати сумісність вантажів, які підлягають перевезенню; 

• виконувати прогнозування вантажопотоків по окремих об’єктах і видах вантажів та визначати за 

допомогою імовірнісно-статистичних методів  їх характеристики;  

• визначати вплив на величину собівартості перевезень експлуатаційних факторів; 

• обґрунтовувати вибір доцільного методу організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів 

при вантажних перевезеннях;  

• розраховувати варіанти графіків руху; 

• обґрунтовувати вибір рухомого складу;  

• вибирати найбільш доцільну транспортно-технологічну схему для перевезення вантажів;  

• визначати рівень транспортного обслуговування і розраховувати його характеристики.   

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Загальний курс транспорту, 

Транспортні засоби, Дослідження операцій в транспортних системах, Основи теорії транспортних 

процесів і систем, Логістика, Вантажні перевезення; 

12. Зміст курсу: Основи організації транспортного процесу. Організація руху при перевезенні вантажів. 

Технологія i організація доставки вантажів у контейнерах, на піддонах та пакетах. Технологія i організація 

доставки продукції сільського господарства. Технологія i організація доставки продукції лісової, 

деревообробної i целюлозно-паперової промисловості. Технологія i організація доставки будівельних 

вантажів: штучних, цементів, розчинів, бетону. Технологія i організація доставки сипучих та навальних 

вантажів та вантажів металургійної промисловості. Технологія i організація доставки продукції харчової, 

м'ясо-молочної, та рибної промисловості. Технологія i організація доставки нафтопродуктів та газів. 

Технологія i організація доставки небезпечних вантажів. Доставка вантажів автомобільним транспортом у 

ринкових умовах. Управління доставкою вантажів 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Тхорук Є.І., Кучер О.О., Дорощук В.О. Вантажні перевезення. Практикум. Навчальний посібник. 

Рівне: НУВГП, 2015.– 115 с.; 

2. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний посібник для студентів 

спеціальності 7.100403 "Орrанiзацiя перевезенъ i управлiння на транспортi (автомобiлъний)". /М.Г. 

Босняк. К.: Видавиичий Дiм  "Слово", 2010. – 408 с.; 

3. Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки. Учебник для вузов. /В.А. Гудков, Л.Б. 

Миротин, А.В. Куликов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 500 с.; 

4.  Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

/А.Э. Горев. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 288 с.; 

5. Герзель В.М. Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху: Навч. посіб. 

/В.М. Герзель, М.М. Марчук, М.А. Фабрицький, О.П. Рижий; Нац. ун-т водн. гос-ва та 

природокорист. – Рівне : [НУВГП], 2008. - 199 с.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
38 год. лекцій, 38 год. практичних робіт, 30 год. курсовий проект, 44 год. самостійної роботи. Разом 

– 150 год.  

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

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен   тестовий в кінці 6 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                     

транспортних технологій і 

технічного сервісу, к.т.н, доцент                                                                   Кристопчук М.Є. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: FPS.06; 

2. Title: Organization of freight road transport; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered:  3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tkhoruk Evgen, 

Ph.D., Associate Professor.  

9. Results of studies: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• to conduct the analysis of transport descriptions of loads; 

• to choose a necessary container and expect it amount; 

• to estimate compatibility of loads that is subject to transportation; 

• to execute prognostication of traffics of goods on separate objects and types of cargoes and determine 

their descriptions by means of probabilistic-statistical methods; 

• to determine influence on the size of prime price of transportations of operating factors; 

• to ground the choice of expedient method of organization of motion and work of crews of transport 

vehicles at freight transportations; 

• to expect the variants of charts of motion; 

• to ground the choice of rolling stock; 

• to choose the most expedient transport-technological chart for transportation of loads; 

• to determine the level of a transport service and expect his descriptions. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: General course of transport, 

Vehicles, Investigation of operations in transport systems, Fundamentals of the theory of transport processes 

and systems, Logistics, Freight transportation;  

12. Course contents: Fundamentals of the organization of the transport process. Organization of movement 

in the transportation of goods. Technology and organization of cargo delivery in containers, pallets and 

packages. Technology and organization of delivery of agricultural products. Technology and organization of 

delivery of products of forest, woodworking and pulp and paper industry. Technology and organization of 

delivery of construction cargoes: piece, cement, mortar, concrete. Technology and organization of delivery of 

bulk cargoes and loads of the metallurgical industry. Technology and organization of delivery of products of 

food, meat and dairy, and fish industry. Technology and organization of delivery of petroleum products and 

gases. Technology and organization of delivery of dangerous goods. Delivery of goods by road in market 

conditions. Cargo delivery management. 

13. Recommended educational editions:  
1. Tkhoruk Ye.I., Kucher O.O., Doroshchuk V.O. Vantazhni perevezennia. Praktykum. Navchalnyi posibnyk. 

Rivne: NUVHP, 2015.– 115 s.; 

2. Bosniak M.H. Vantazhni avtomobilni perevezennia. Navchalnyi posibnyk dlia studentiv spetsialnosti 7.100403 

"Orranizatsiia perevezenъ i upravlinnia na transporti (avtomobilъnyi)". /M.H. Bosniak. K.: Vydavyychyi Dim  

"Slovo", 2010. – 408 s.; 

3 Velmozhyn A.V. Hruzovye avtomobylnye perevozky. Uchebnyk dlia vuzov. /V.A. Hudkov, L.B. Myrotyn, A.V. 

Kulykov. – M.: Horiachaia lynyia – Telekom, 2007. – 500 s.; 

4.  Horev A.Э. Hruzovye avtomobylnye perevozky: ucheb. Posobye dlia stud. vыssh. ucheb. zavedenyi. /A.Э. 

Horev. – M.: Yzdatelskyi tsentr «Akademyia», 2006. – 288 s.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Herzel V.M. Orhanizatsiia avtomobilnykh perevezen, dorozhni umovy ta bezpeka rukhu: Navch. posib. /V.M. 

Herzel, M.M. Marchuk, M.A. Fabrytskyi, O.P. Ryzhyi; Nats. un-t vodn. hos-va ta pryrodokoryst. – Rivne : 

[NUVHP], 2008. - 199 s.; 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 38 hours, practical classes – 38 hours, course project – 30 hours, independent work – 44 hours. Total 

– 150 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures. problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of scientific 

research, using multimedia tools. 

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

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

Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
 

Head of the Transport Technology and 

Technical Service Department,                                        

Ph.D., Аssociate Рrofessor                                                                                   M. Kristopchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


