
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.01 

2. Назва: Сучасні транспортні технології; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець М. Д., к.т.н., доцент 

кафедри транспортних технологій і технічного сервісу; 

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

• правила застосування сучасних технологій;  

• тенденції розвитку, пов’язані з впровадженням транспортних технологій;  

• процес діагностування транспортних технологій;  

• сучасні  транспортні технології вантажних та пасажирських перевезень;  

• інженерні розрахунки і нормативні положення. 

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

контрольні заходи (2 модулі, екзамен). 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ефективність транспорту; 

управління ланцюгом постачань; транспортно-експедиторська діяльність. 
12. Зміст курсу: Технологія та технологічний процес. Програмно-цільова спрямованість в управлінні 

транспортною системою України. Аналіз стану і розвитку транспортних технологій. Транспортна 

діяльність підприємства як об’єкт діагностування. Транспортний потенціал підприємства. 

Обґрунтування організації управління автотранспортним підприємством. Характеристика 

діяльності автотранспортного підприємства в системі транспортних технологій. Економічні 

підходи до системи транспортних технологій. Комплексна оцінка ефективності управління 

транспортними технологіями.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р, Ткаченко А.М., Iгнaтенко О.С.,  3айончик Л.Г., Статник I.M. 

Транспортнi технолоrii в системах лоrістики. Пiдручник. – К.: IНФОРМАВТОДОР, 2007. – 676 с. 

2. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – К.: Вища шк. 1986. – 447с. 

3. Крикавський Є. Логістичні системи : [навч. посібник] / Є. Крикавський, Н. Чорнописька. – Львів : 

Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 107 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 18 год. практичних робіт, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

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

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

  Підсумковий контроль: екзамен в кінці 2 семестру. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування (2 модулі), опитування, виконання практичних робіт. 

  16. Мова викладання: українська. 

 
 
Завідувач кафедри 

транспортних технологій і  

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: VT.01; 

2. Title: Modern transport technologies; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree);  

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied:2; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

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

Ph.D., Associate Professor, Department of Transport Technologies and Technical Service. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• Rules for applying modern technologies; 

• development trends associated with the implementation of transport technologies; 

• the process of diagnosing transport technologies; 

• modern transport technologies for freight and passenger transportation; 

• engineering calculations and regulations. 

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

measures (2 modules, exam). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: efficiency of transport; supply 

chain management; freight forwarding activities. 

12. Course contents: Technology and process. Program-target orientation in the management of the 

transport system of Ukraine. Analysis of the state and development of transport technologies. Transport 

activity of the enterprise as an object of diagnostics. Transport potential of the enterprise. Justification of 

organization of management of a motor transport enterprise. Characteristics of the activity of the motor 

transport company in the system of transport technologies. Economic Approaches to the Transport 

Technology System. Comprehensive assessment of the efficiency of transport technology management. 

13. Recommended educational editions: 
1. Dmitrichenko MF, Levkovets PP, Tkachenko AM, Ignatenko OS, 3yonchik LG, Statler I.M. Transport 

technologies in loristics systems. Handbook - K .: INFORMATVODODR, 2007. - 676 p. 

2. Vorkut A.I. Freight transport. - K .: Higher school 1986 - 447s. 

3. Крикавський Є. Logistic systems: [навч. manual] / Y. Kricavsky, N. Chornopyska. - Lviv: View of Lviv 

National Polytechnic University, 2009. - 107 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 18 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 54 hours. Total – 90 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: exam at the end of the (2nd) semester.  

  Current control (60 points): testing, questioning. 

 16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

 

        Head of the Тransport Technologies and 

         Technical Service Department,                                          Kristopchuk M.E., Ph.D., Аssociate Рrofessor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


