
Опис навчальної дисципліни 

1. Код: 

2. Назва: Спеціалізовані транспортні, навантажувально-розвантажувальні засоби 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Похильчук І.О., к. т. н., 

ст.викладач 

9. Результати навчання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: основні відомості про будову, технічні характеристики та принцип роботи 

спеціалізованих транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів, типи 

вантажозахватних пристроїв, призначення та застосування спеціалізованих 

автомобілів, методику визначення продуктивності та необхідної кількості 

навантажувально-розвантажувальних засобів, техніку безпеки навантажувально-

розвантажувальних робіт; 

вміти: організувати роботу на навантажувально-розвантажувальних пунктах 

(складах, терміналах, вантажних станціях та ін.); вивчити параметри роботи 

навантажувально-розвантажувальних пунктів, фронтів, постів; проводити аналіз 

роботи навантажувально-розвантажувального пункту за якісними, кількісними і 

економічними показниками; вибрати оптимальні варіанти механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт; мінімізувати час очікування і самого процесу 

перевантаження із забезпеченням повної гарантії безпеки. 

10. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни  технічна механіка, 

транспортні засоби, основи теорії транспортних систем 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (при 

необхідності)  

11. Зміст курсу: Класифікація та властивості вантажів. Основні види 

автотранспортних засобів.Автомобілі та автопоїзди для перевезення сипких та рідких 

вантажів, автомобілі-фургони.Автомобілі та автопоїзди для перевезення штучних 

вантажів.Експлуатаційні якості та ефективність використання автотранспортних 

засобів.Навантажувально-розвантажувальні засоби. Основні параметри. 

Вибір автотранспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів.Склади та 

складські операції.Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних 

робіт при перевезенні різних видів вантажів.Безпека, охорона праці та навколишнього 

середовища при виконанні транспортних та навантажувально-розвантажувальних 

робіт 

12. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно–разгрузочные 

средства: учебник для вузов. под ред. С. А. Ширяева. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 

848 с. 

2. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1983. – 264с. 

3. Бурков М.С. Специализированый подвижной состав автомобильного транспорте. – М.: 

Транспорт, 1979. – 296с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Гончарук О.М., Стрілець В.М., Шинкаренко І.Т. Спеціалізовані транспортні і 

навантажувально-розвантажувальні засоби на транспорті. Навчальний посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2010. – 205с. 

5. Якобашвили А.М., Онитский В.С., Цеханович А.А. Специализированый подвижной 

состав для грузовых автомобильных перевозок. – М.: Транспорт, 1988. – 224с. 

13. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

лекції – 16 год., практичні – 14 год., самостійна робота – 60 год., разом – 90 год. 

методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 

засобів, заняття у аудиторії 

14. Форми та критерії оцінювання: оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, 

під час поточного тестування та практичних занять 

15. Мова викладання: українська 

 

Завідувач кафедри     Козяр М.М., д-р, пед., наук, професор 

 

 

 

DISCIPLINE DESCRIPTION 

1. Code: 

2. Title: Specialized transporting loading and unloading means 

3. Type: selective 

4. Higher education level: І (bachelor); 

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

6. Semester when the discipline is studied: 5 

7. Number of established ECTS credits: 3 

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

Pokhylchook I.O., Candidate of Engineering Sciences, senior lecturer. 

9. Results of studies: 

• Be able to: basic information about the structure, technical characteristics and the principle of the 

work of specialized transport and loading and unloading means, types of load-bearing devices, the 

appointment and use of specialized vehicles, the method of determining the productivity and the required 

amount of loading and unloading means, safety equipment loading and unloading; 

• Know: to organize work at loading and unloading points (warehouses, terminals, cargo stations, 

etc.); to study the parameters of work of loading and unloading points, fronts, posts; to carry out an analysis 

of the work of the loading and unloading point on the qualitative, quantitative and economic indicators; to 

choose optimal variants of mechanization of loading and unloading works; minimize waiting time and 

overload process itself with full security assurance. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical studies, individual work, test 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: technical mechanics, vehicles, 

the basics of the theory of transport systems 

12. Course contents:  

Classification and cargo properties. Major types of vehicles. Cars and trains for transportation of 

bulk and liquid cargo, car-vans. Cars and trains for transportation of piece goods. Performance and 

quality of vehicles. Loading and unloading means. Basic parameters. 

Selection of motor transport and loading and unloading means. Storage and warehousing operations. 

Mechanization and automation of loading and unloading operations during transportation of various 

types of cargoes. Safety, labor protection and environment during transport and loading and unloading 

operations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended educational editions: 

1. Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно–разгрузочные 

средства: учебник для вузов. под ред. С. А. Ширяева. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 

848 с. 

2. Батищев И.И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на 

автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1983. – 264с. 

3. Бурков М.С. Специализированый подвижной состав автомобильного транспорте. – М.: 

Транспорт, 1979. – 296с. 

4. Гончарук О.М., Стрілець В.М., Шинкаренко І.Т. Спеціалізовані транспортні і 

навантажувально-розвантажувальні засоби на транспорті. Навчальний посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2010. – 205с. 

5. Якобашвили А.М., Онитский В.С., Цеханович А.А. Специализированый подвижной 

состав для грузовых автомобильных перевозок. – М.: Транспорт, 1988. – 224с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 h. lectures, 14 h. practical studies, 60 h. individual work. Together – 90 h.  

Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia, training in laboratory. 

15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale, during the current testing and practical 

training. 

16. Language of teaching:  ukrainian. 

 

 
 

The Head of Department                M.M. Koziar, Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


