
1. Код. ФП. 04. 
2. Назва. Загальний курс транспорту. 
3. Тип. Нормативна. 
4. Рівень вищої освіти. 1. 
5. Рік навчання. 1. 
6. Семестр. 2. 

7. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.Кірічок О.Г., канд. техн. наук, доцент. 
9. Результати навчання: Здобуття знань щодо важливості всіх видів транспорту для 
своєчасного і якісного задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, 
підвищення економічної ефективності роботи транспортної системи. 
10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до фаху», «Вища 
математика», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія ймовірності і математична 
статистика», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Основи економіки 
транспорту», «Мікроекономіка» та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції 
фахівця відповідної спеціальності. 
12. Зміст: Розвиток економіки і транспорту. Управління транспортом. Транспортна політика. 
Основні елементи та особливості функціонування автомобільноготранспорту.Особливості 
перевезення вантажів автомобільним транспортом. Особливості перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом. Основні елементи та особливості функціонування 
залізничноготранспорту. Основні елементи та особливості функціонування морського 
транспорту. Основні елементи та особливості функціонування річкового транспорту.Основні 
елементи та особливості функціонування авіаційного транспорту. Основні елементи та 
особливості функціонування трубопровідного транспорту. Основні елементи та особливості 
функціонування промислового транспорту. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Аксенов М.Я. Единая транспортная система. – М.: Транспорт, 1981. – 216 с. 
2. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – 2-е изд. перераб. и доп. – К.: Вища школа, 
1986. – 447 с. 
3. Заворицький   В.Й.,   Кизима С.С.,   Ткачук В.М.,   Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення. – 
К., 1986. – 170 с. 
4. Зінь Е.А. Управління автомобільним транспортом: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. 
5. Крейсман Е.А. Загальний курс транспорту. – К.: НТУ, 2004. – 210с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38 год. лекцій, 38 год. 
практичних занять, 104 год. самостійної роботи. Разом - 180 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 

 

Розробник 

к.т.н., доцент                                                                                     О.Г. Кірічок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Index.ФП. 04. 

2.Tittle.General course of transport. 
3. Type.Normative. 
4. The level of higher education. 1.  
5. Second year of study. 1. 
6. Fourth semester. 2. 
7. The number of ECTS credits. 6. 
8. Full name of Lecturer, degree, position. O.G. Kirichok, PhD. Sc. sciences. 

9. Content: Economic development and transport.Management of transport. Transport policy. Main 
elements and features of the operation of road transport. Features of carriage goods by road. Features of 
road passenger transport. Main elements and features of functioning of railway transport. Main elements 
and features of marine transport functioning. Main elements and features of river transportfunctioning. 
Main elements and features of air transportfunctioning. Main elements and features of pipelines transport 
function. Main elements and features of industrial transportfunctioning. 
10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


