
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ВПП12. 
2. Назва. Проектування транспортно-складських комплексів. 
3. Тип. Вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти. 1. 
5. Рік навчання. 4. 
6. Семестр. 8. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,0. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дорощук В.О., старший викладач. 
9. Результати навчання: 
Формування системи базових теоретичних аспектів проектування транспортно-складських 
комплексів, оволодіння технологічними процесами виконання складських операцій, вивчення 
конструктивних елементів складів, ознайомлення з обладнанням для навантажувально-
розвантажувальних робіт.  
10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Загальний курс транспорту», «Транспортні засоби», «Організація вантажних автомобільних 
перевезень», «Організація пасажирських автомобільних перевезень», «Комерційна робота на 
транспорті»«Управління транспортом»,«Організація та технологія вантажних робіт на 
транспорті», «Організація міжнародних автомобільних перевезень»та інші дисципліни, що 
безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціальності. 
12. Зміст: Поняття складів та їх функції. Поняття транспортно-складських комплексів. 
Операції пов’язані з доставкою, переробкою, формуванням вантажів на складі. Типовий проект 
складу, визначення кількості складів. Визначення оптимального місця розміщення складського 
комплексу. Види складування товарів. Підйомно-транспортн6е обладнання складу. технологічні 
операції на окремих ділянках складу. Розвантаження, приймання, розміщення товарів на складах. 
Відбір товарів з місця зберігання. Комплектування і упаковка товарів. Склад складських 
приміщень територіального комплексу. Визначення розмірів загальної площі складу. Розрахунок 
площ дільниць приймання, зберігання, комплектування, відправлення товарів. Розрахунок потреби 
в технічному забезпеченні складського комплексу. Розробка принципіальної схеми механізації 
операцій технологічного процесу на складі. Вибір типів підйомно-транспортних механізмів. 
Контроль ефективності і оцінка роботи складського комплексу. Охорона праці на складі. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Вирабов С.А., Складское и тарное хозяйство: монография / С.А Вирабов.– К.:Издательство 
«Вища школа»,1989. – 304 с. 
2. Волгин В.В.Склад: практическое пособие/ В.В.Волгин - 2-е издание.–М.: «Дашков»,2001. –      315 
с. 
3. Турченюк М.О. Проектування транспортно-складських комплексів: навчальний посібник/М.О. 
Турченюк, О.Г. Кірічок, М.Д. Швець, М.Є. Кристопчук– Рівне.: НУВГП, 2014. – 190 с. 
4. Миротин Л.Б. Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и 
терминалов / Л.Б. Миротин, А.В. Бульба, В.А. Демин. - Ростов н/Д: «Феникс», 2009. – 408 с. 
5. Ларин О.Н. Методология организации и функционирования транспортных систем регионов: 
монография / О.Н. Ларин. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 205 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 34 год. лекцій, 34 год. 
практичних занять, 76 год. самостійної роботи. Разом - 144 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 
16. Мова навчання.Українська. 
 
Завідувач кафедри транспортних технологій 
і технічного сервісу, к.т.н., доцент                                                              М.Є. Кристопчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВПП12;  

2. Title: Designing of transport and warehouse complexes. 

3. Type: Selective. 

4. Higher education level: 1. 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 4,0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: V.O. Doroshchuk, senior 

teacher. 

9. Results of studies: Formation of the system of basic theoretical aspects of designing transport and 

warehouse complexes, mastering technological processes of warehouse operations, studying of structural 

elements of warehouses, familiarization with equipment for loading and unloading works. 

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

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

«Transport vehicles», «Organization of road freight transportation», «Organization of passenger road 

transport», «Commercial work on transport», «Transport management», «Organization and technology 

of freight works on transport», «Organization of international automobile» transportation "and other 

disciplines that directly form the competence of the specialist of the corresponding specialty. 

 12. Course contents: Concept of warehouses and their functions. Concept of transport and warehouse 

complexes. Operations are connected with delivery, processing, forming of loads in a warehouse. A 

typical draft of a warehouse, determining the number of warehouses. Determination of the optimal 

location of the warehouse complex. Types of warehousing of goods. Hoisting and transport equipment of 

the warehouse. technological operations on separate parts of the warehouse. Unloading, acceptance, 

placing of goods in warehouses. Selection of goods from storage. Packaging and packaging of goods. 

Warehouse of the premises of the territorial complex. Determining the size of the total area of the 

warehouse. Calculation of areas of receiving, storing, packing, sending goods. Calculation of the need 

for technical support of the warehouse complex. Development of the principle scheme of mechanization of 

operations of the technological process in the warehouse. Selection of types of lifting and transport 

mechanisms. Control over efficiency and evaluation of the warehouse complex. Labor protection in stock. 

13. Recommended educational editions:  
1. Virabov S.A., Warehouse and Tare Economy: Monograph / S.A.Virabov. - K.: Publishing House 

"Vyshcha School", 1989. - 304 p. 

2. Volgin V.V. Contents: practical manual / V.V.Volgin. - 2nd edition. -M .: "Dashkov", 2001. - 315 p. 

3. Turchenyuk M.O. Design of transport and warehouse complexes: a manual / M.O. Turchenyuk, O.G. 

Kierichok, M.D. Shvets, M.E. Christopchuk-Rivne .: NUVGP, 2014. - 190 p. 

4. Myrotyn L.B. Logistics, technology, designing of warehouses, transport nodes and terminals / L. B. 

Myrotyn, A.V. Bulba, V.A. Demin - Rostov N / D: "Phoenix", 2009. - 408 p. 

5. Larin O.N. Methodology of Organization and Functioning of Transport Systems of Regions: 

Monograph / O.N. Larin - Chelyabinsk: Publishing House of the South Urals State University, 2007. - 

205 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
lectures – 34 hours, practical classes – 34 hours, independent work – 76 hours. Total – 144 hours.   

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

tasks  of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools.  

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

- current control (60 points): testing, questioning; 

- final control (40 points) - test at the end of the semester.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

Head of the Transport Technology and   

Technical Service Department,   

Ph.D., Associate Professor                                                                                        M. Krystopchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


