
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ВВС. 01.  

2. Назва. Вантажні перевезення.  

3. Тип. Вибірковий.  

4. Рівень освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання: 2...4.  

6. Семестр: 3...8.  

7. Кількість кредитів ЄКТС: 3,0.  

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: Дорощук В.О., старший викладач.  

9. Результати навчання: Аналіз транспортних характеристик вантажів. Аналіз сумісності 

вантажів при зберіганні та транспортуванні. Контроль за виконанням перевезень. Облік роботи 

транспорту. Аналіз процесу управління підприємством. Планування управлінської діяльності на 

підприємстві. Організація управлінської діяльності на підприємстві. Аналіз собівартості 

перевезень. Аналіз вантажопотоків. Аналіз транспортного процесу. Аналіз продуктивності 

транспортних засобів. Аналіз експлуатаційних показників використання рухомого складу. Вибір 

методів організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів. Розробка графіків руху. 

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

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   
дисципліни, що безпосередньо формують  компетенції  фахівця  відповідного  напряму  підготовки  

передбачені  навчальним  планом підготовки першого (бакалаврського) рівня підготовки.  

12. Зміст: Предмет,  задачі,  зміст  курсу  “Вантажні  перевезення”.  Транспортний  процес 

перевезення  вантажів.  Вантажі  й  транспортне  устаткування.  Вантажні  потоки  та 

вантажооборот.  Оптимізація  вантажних  потоків.  3агальнi  відомості  про  

навантажувально-розвантажувальнi машини. Рухомий склад автомобільного транспорту. 

Технiко-експлуатацiйнi показники  роботи  рухомого  складу  та  навантажувально-

розвантажувальних  машин  на  різних маршрутах.  Показники  використання  парку  рухомого  

складу  автомобільного  транспорту. Організація  руху  при  перевезенні  вантажів.  Вибір  

вантажного  рухомого  складу  для  здійснення перевезень. Технологія i організація доставки 

вантажів у контейнерах, на піддонах та пакетах.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.  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.  

2. Ванчукевич В.Ф. и др. Грузовые автомобильные перевозки. / В.Ф.  Ванчукевич. - Минск: Выш. 

шк„ 1989.-271 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. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки 2-е изд. перераб. и доп. / А.И. Воркут. - К : 

Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 447 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. Запланована навчальна діяльність та методи навчання. 16 год. лекцій, 14 год. практичних 

робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.   

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

та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Методи і критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

  Підсумковий контроль: залік  в кінці семестру.  

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування.   

16. Мова навчання. Українська.  

 

Завідувач кафедри транспортних технологій  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Index. ВВС. 01. 

2.Tittle. Freight transportation..   

3. Type. Selective. 

4. The level of higher education. The first (Bachelor's degree).  

5. Second year of study. 2...4. 

6. Fourth semester. 3...8. 

7. The number of ECTS credits. 3,0. 

8. Full name of Lecturer, degree, position: V.O. Doroshchuk, senior teacher. 

9. Content: The subject, objectives, course content " Freight transportation". The transport process of  

transportation.  Freight  and  transport  equipment.  Freight  flows  and  turnover.  Optimization  of  

cargo flows.  General  information  about  loading  and  unload 

ing  machines.  Rolling  road.  Technical  and ekspluatatsiyni  performance  of  the  rolling  stock  and  

handling  machines  on  different  routes.  The indicators used rolling stock road. The movement of the 

carriage of goods. The choice of freight rolling stock to carry traffic. Technology and organization of 

cargo delivery in containers on pallets and bags. Determination of transport services. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines  that  directly  form  the  

competence  of  a  specialist  in  the  relevant  field  of   training  are  envisaged  by  the  curriculum  for  

the preparation of the first (Bachelor) level of training. 

12. Course contents: Subject, tasks, content of the course "Freight traffic". Transport process of cargo 

transportation. Cargoes and transport equipment. Freight flows and cargo turnover. Optimization of 

freight flows. General information about loading and unloading machines. Rolling stock of motor 

transport. Technical and operational indicators of work of rolling stock and loading and unloading 

machines on different routes. Indicators of using the fleet of rolling stock of motor transport. 

Organization of movement in the transportation of goods. Selection of freight rolling stock for 

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

13. Recommended educational editions:  
1. Bosniak M.G. Freight road transport. A manual for students of specialty 7.100403 "Transport 

management and transport management (automobile)". / M.G. Bosniak K.: Publishing House "Word", 

2010. 408 p. 

2. Vanchevich V.F. etc. Freight transport by road. / V.F. Vanchukevich - Minsk: Выш. shk "1989.-271 pp. 

3. Velmozhin A.V. Freight transport. Textbook for high schools. / V.A. Gudkov, L.B. Myrotyn, A.V. 

Kulikov - M .: Hot line - Telecom, 2007 - 500 p. 

4. Vorkut A.I. Freight transport by road 2nd ed. redone and add / A.I. Vorkut - K: Higher School The 

main ed., 1986. - 447 pp. 

5. Gerzel V.M. Organization of road transport, road conditions and traffic safety: Teach. manual / 

V.M.Gerzel, M.M.Marchuk, M.A.Fabretsky, A.P.Rizhii; National un ton of water state-of-the-art and 

environmentalist. - Rivne: [NUVGP], 2008. - 199 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 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.  

Final control: test at the end of the semester.  

Current control (100 points): testing, questioning.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the Transport Technology and   

Technical Service Department,   

Ph.D., Associate Professor                                                                                        M. Krystopchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


