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ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Вантажознавство» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

ступеня підготовки «бакалавр» галузь знань – 27 Транспорт, 

спеціальності 275 – Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті). 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Вантажознавство” є 

формування у майбутніх фахівців знань для розуміння властивостей 

предметів і матеріалів (вантажів), що зв’язані з процесом їх 

транспортування та вивчення особливостей вcix видів вантажів, що 

перевозяться, що дає змогу сформувати вимоги до транспортних 

засобів з метою збереження кiлькостi та якості вантажiв, безпеки 

транспортного процесу, дотримання вимог охорони довкілля, 

забезпечення вiдповiдного рiвня комфорту для обслуговуючого 

персоналу.  

Завданням навчальної дисципліни “Вантажознавство” є 

формування у студентів знань у виборі методів органiзацiї 

перевезення вантажiв та транспортних засобів для перевезення 

вантажів. 

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна “Вантажознавство” є 

складовою частиною циклу дисциплін загально-професійної 

підготовки студентів. Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із курсів: «Вища математика», 

«Вступ до фаху», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Основи 

екології», а також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 

літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України. 
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Анотація 
У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати 

про основні властивості вантажів і їх вплив на процеси зберігання, 

перевантаження і транспортування; про тару і упаковку; про основні 

фактори, що впливають на вантажі; про правила перевезення 

вантажів. Вони повинні вміти визначити транспортну характеристику 

вантажу; обґрунтувати вибір автотранспортного засобу для 

перевезення вантажу; визначити необхідні параметри для 

забезпечення якісного перевезення вантажів; самостійно працювати зі 

спеціальною технічною та довідковою літературою. 

Ключові слова: вантажознавство; вантаж; машина; наука; 

розвиток; техніка; технічна система.. 

 

Аbstract 
After studying this discipline the student must be able to know about 

the main properties of cargoes and their impact on the processes of storage, 

overload and transportation; about outer and inner packaging; about the 

main factors affecting the cargoes; about the rules of freighting. They must 

be able to determine the transport characteristics of the cargo; to 

substantiate the choice of the vehicle for freighting; to determine the 

necessary parameters for ensuring the quality freighting; to work 

independently with special technical and reference literature. 
Key words: Cargo Studies; cargo; machine; science; development; 

machinery; technical system. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

27 “Транспорт” 

 

Спеціальність 

275 “Транспортні 

технології  

(на автомобільному 

транспорті)” 

 

Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1  2 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

не передбачене 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

2 3 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 6 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Рівень вищої освіти: 

Бакалавр 

 

28 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

76 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 

залік залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 34 до 66. 

для заочної форми навчання – 10 до 90. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни “Вантажознавство” є формування 

у майбутніх фахівців знань для розуміння властивостей предметів і 

матеріалів (вантажів), що зв’язані з процесом їх транспортування та 

вивчення особливостей вcix видів вантажів, що перевозяться, що дає 

змогу сформувати вимоги до транспортних засобів з метою 

збереження кiлькостi та якості вантажiв, безпеки транспортного 

процесу, дотримання вимог охорони довкілля, забезпечення 

вiдповiдного рiвня комфорту для обслуговуючого персоналу. 

Завдання навчальної дисципліни “Вантажознавство” – надання 

студентам основних знань в сфері логістики та формування у 

студентів знань у виборі методів органiзацiї перевезення вантажiв та 

транспортних засобів для перевезення вантажів.. 

У результаті вивчення навчальної “Вантажознавство” студент 

повинен: 

знати: про основні властивості вантажів і їх вплив на 

процеси зберігання, перевантаження і транспортування; про 

тару і упаковку; про основні фактори, що впливають на вантажі; 

про правила перевезення вантажів. 

вміти: визначити транспортну характеристику вантажу; 

обґрунтувати вибір автотранспортного засобу для перевезення 

вантажу; визначити необхідні параметри для забезпечення 

якісного перевезення вантажів; самостійно працювати зі 

спеціальною технічною та довідковою літературою. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про вантажі 
Тема 1. Загальні відомості з вантажознавства. 
Вступ. Основні терміни вантажознавства. Класифікація 

вантажів. Фактори, що впливають на вантажі в процесі перевезення та 

зберігання.  

 
Тема 2. Фізико-хімічні властивості та об’ємно-масові 

характеристики вантажів. 
Сипучість; гігроскопічність; кондиційна вологість; злежування; 

змерзання; спікання; самонагрівання і самозагорання; в’язкість; 

крихкість; окислювальні властивості вантажів; корозія; пиломісткість. 

Щільність; об’ємна маса; питомий об’єм; коефіцієнт використання 

об’єму кузова автомобіля; коефіцієнт вантажомісткості автомобіля; 

коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля. 

 
Тема 3.  Пiдготовка вантажiв до перевезення.  
Оцінка якості вантажів; маркування вантажів; пломбування 

вантажів.  

 
Тема 4. Тара та упаковка. 
Поняття про тару та упаковку. Класифікація тари і упаковки. 

 
Тема 5. Складовi елементи транспортного процесу 
Приймання вантажiв для перевезення. Навантаження i 

розвантаження вантажiв. Крiплення вантажів. Транспортування 

вантажів. Складування вантажiв 

 

Тема 6. Перевезення вантажів в пакетах. 
Види пакетiв та типи пiддонiв. Принципи пакетування тарно-

поштучних вантажiв. Сучаснi способи формування транспортних 

пакетiв. Технологiя орrанiзації пакетних перевезень. 

 
Тема 7. Перевезення вантажів у контейнерах.  
Види контейнерiв, рухомий склад. Спецiалiзованi типи 

контейнерiв. Маркування контейнерiв. Технiко-економiчна оцінка 

контейнерних перевезень. Показники якостi вантажних контейнерiв. 

Технологiя органiзацiї контейнерних перевезень 
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Змістовий модуль 2. Перевезення вантажів 
Тема 1. Перевезення сільськогосподарських вантажів. 
Перевезення швидкопсувних вантажів. Способи охолодження 

фургонів рефрижераторів. Перевезення продукції тваринництва. 

Перевезення живої риби. 

 
Тема 2. Перевезення будівельних вантажів. 
Класифікація будівельних вантажів. Перевезення навалювально-

насипних вантажів. Перевезення тарно-штучних вантажів. 

Перевезення наливних вантажів. 

 
Тема 3. Мiнеральна сировина, матерiали, вироби з 

полiмерiв, гyми. 

Керамiчнi матерiали i вироби. Мінеральні в’яжучі матеріали та 

вироби. Вироби з полiмерiв. Гумотехнiчнi вироби. 

 
Тема 4. Продукцiя деревообробної промисповостi. 
Лісоматеріали і пиломатеріали. Маркування лісоматеріалів. 

Зберiгання i транспортування лiсоматерiалiв. 

 
Тема 5. Перевезення промислових вантажів. 

Перевезення промислових виробів та обладнання. Перевезення 

нафтопродуктів. Перевезення продукції легкої та харчової 

промисловості. 
 
Тема 6. Перевезення специфiчних видiв вантажів. 

Визначення та класифікація специфiчних видiв вантажів. 

Легкoвi автомобілі. Великоваrовi та великоrа6аритнi вантажi. 

 
Тема 7. Перевезення небезпечних вантажів. 

Визначення та класифікація небезпечних вантажів. Фізико-

хімічні властивості та характеристики небезпечних вантажів. Оцінка 

ступеню небезпечності вантажів. Перевезення небезпечних вантажів. 

Сумісність вантажів при зберігання та транспортування. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи ресурсо- та енергозбереження 

Тема 1. 
Загальні 

відомості про 

вантажі 

10 2 2 - - 6 10 2 - - - 8 

Тема 2. Фізико-

хімічні 

властивості та 

об’ємно-масові 

харак-

теристики 

вантажів 

10 
2 2 - - 6 

10 - 
2 - - 8 

Тема 3. Оцінка 

якості, 

маркірування та 

пломбування 

вантажів 

8 
2 - - - 6 

8 - 
- - - 8 

Тема 4. Тара та 

упаковка 
8 

2 2 - - 4 
8 

- 2 - - 6 

Тема 5. 
Складовi 

елементи 

транспортного 

процесу 

8 
2 - - - 6 

8 
- - - - 

8 

Тема 6. 
Перевезення 

вантажів в 

пакетах  

8 
2 2 - - 4 

8 
- - - - 

8 

Тема 7. 
Перевезення 

вантажів в 

8 
2 - - - 6 

8 
- - - - 8 
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контейнерах. 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

60 14 8 - - 38 60 2 4 - - 54 

Тема 1. 
Перевезення 

сільськогоспода

рських 

вантажів. 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 2. 
Перевезення 

будівельних 

вантажів 

10 
2 2 - - 6 

10 - 
2 - - 8 

Тема 3. 
Мiнеральна 

сировина, 

матерiали, вироби з 

полiмерiв, гyми 

8 
2 - - - 6 

8 - 
- - - 8 

Тема 4. 
Продукцiя 

деревообробної 

промисповостi 

8 
2 2 - - 4 

8 
- 2 - - 6 

Тема 5. 
Перевезення 

промислових 

вантажів 

8 
2 2 - - 4 

8 
- - - - 

8 

Тема 6. 
Перевезення 

специфiчних 

видiв вантажів 

8 
2 - - - 6 

8 
- - - - 

8 

Тема 7. 
Перевезення 

небезпечних 

вантажів 

8 
2 - - - 6 

8 
- - - - 8 

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 14 8 - - 38 60 - 4 - - 56 

Усього годин 120 28 16 - - 76 120 2 8 - - 110 
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5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Визначення загальної та транспортної 

характеристики вантажів 
2 2 

2 Перевезення лісоматеріалів 
2 2 

3 Перевезення тарно штучних вантажів 
2 2 

4 Перевезення навально-насипних вантажів 

безтарним способом 
2 - 

5 Перевезення навально-насипних вантажів у 

мішках 
2 2 

6 Перевезення наливних вантажів у пляшках 
2 - 

7 Перевезення вантажів у пакетах 
2 - 

8 Перевезення продукції тваринництва 
2 - 

 Разом 16 8 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

- підготовка до аудиторних занять (0,5 год./1 год. занять) – 15 год.;  

- підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит ЄКТС) –  

18 год.; 

- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які 

викладаються на лекціях – 27 год.  
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль. годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Визначення загальної та транспортної 

характеристики вантажів 

10 14 

2. Перевезення тарно штучних вантажів 10 14 

3. Перевезення навально-насипних вантажів 

безтарним способом 

10 14 

4. Перевезення лісоматеріалів 10 14 

5. Перевезення навально-насипних вантажів у 

мішках 

10 14 

6. Перевезення наливних вантажів у пляшках 10 14 

7. Перевезення продукції тваринництва 8 14 

8 Перевезення швидкопсувних вантажів 8 12 

 Разом 76 110 
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7. Методи навчання 
 

Активізація студентів під час вивчення навчальної дисципліни 

“Вантажознавство” досягається за рахунок: 

- дискусійного обговорення проблемних питань в лекційному 

курсі; 

- виконання практичних робіт з поділом студентів на пари або 

групи з актуалізацією опорних знань і проведенням 

інтерактивних ігор; 

- використання наочності ілюстративної (плакати, фолії); 

- використання наочності демонстративної (презентації, 

навчальні фільми тощо); 

 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

“Вантажознавство” проводиться в тестовій формі. Контрольні 

завдання за змістовим модулем включають тести за змістом робочої 

програми навчальної дисципліни. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

- з самостійної роботи – на основі виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

Тематикою виданого завдання, практичні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
100 

6 6 6 8 8 8 8 6 6 6 8 8 8 8 
 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною 

шкалою 
Для заліку 

90-100 зараховано 
82-89 

зараховано 
74-81 

64-73 
зараховано 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

“Вантажознавство” включає: 

1. Конспект лекцій на паперовому та електронному носію. 

2. Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної 

дисципліни “Вантажознавство” для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 “Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)” денної та заочної форм навчання / М 

.В. Голотюк, В. О. Дорощук, О. А. Сиротинський. Рівне : НУВГП, 

2018. – 28 с. / [Електронний ресурс]. 

3. Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи з 

навчальної дисципліни “Вантажознавство” для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 

“Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” денної та 

заочної форм навчання / М .В. Голотюк, В. О. Дорощук, О. А. 

Сиротинський. Рівне : НУВГП, 2018. – 28 с. / [Електронний ресурс]. 
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11. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Вільковський Є. К., Кельман І. І., Бакуліч О. О. Вантажознавство (вантажі, 

правила перевезень, рухомий склад) : Навчальний посібник. Львів: „Інтелект-

Захід", 2007. 495 с. 

2. Краткий автомобильный справочник. Т.2. Грузовые автомобили. 

М.: 2004. 667 с. 

3.Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки. К.: Вища 

школа, 1986. 447 с. 

4. Фабрицький М. А., Марчук М. М., Рижий О. П. Організація 

автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху: Навч. 

Посібник. Рівне: РДТУ, 2001. 144 с. 

 

Допоміжна 

1. Транспортная тара: Справочник / А.И. Телегин и др. М.: 

Транспорт, 1989. 216 с. 

2. Чеботарев. А. А. Специализированные автотранспортные 

средства. М.: Транспорт, 1988. 158 с.       

3. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в 

Україні. Державний департамент автомобільного транспорту 

Мінтранс України. Київ, 1998. 129 с. 

4. Краткий автомобильный справочник. М.:Транспорт, 1984. 321 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cbs.rv.ua/ 
2. Електронний ресурс розміщення в цифровому репозиторії / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ep3.nuwm.edu.ua/  

3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rada.kiev.ua/  

4. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php)  

6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

7. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/  

  
Періодичні видання: 
1. Журнал „Транспорт” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://transport-journal.com. 

2. Журнал „Країна знань” / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://som.org.ua/k2392l1.html. 

3. Журнал „Инженер” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://inzhener.narod.ru/archive9.html.  

4. Журнал „Машиностроение Украины”/ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ukrmach.dp.ua. 

5. Журнал „Механизация и электрификация сельского хозяйства”/ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://belagromech.by/publications/scientific_works/. 

6. Журнал „Мир техники и технологий” / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://mtt.com.ua. 

7. Журнал „Наука и техника” / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://naukatehnika.com. 

8. Журнал „Строительные и дорожные машины” / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://new.sdmpress.ru.  

9. Журнал „Техника-молодежи” / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://technicamolodezhi.ru. 

10. Журнал „Винахідник і раціоналізатор” / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://vir.uan.ua. 

11. Журнал „Подъемные сооружения. Специальная техника” / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-ptm.blogspot.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


