
1. Код.ФПС. 02. 

2. Назва. Таксомоторні перевезення. 

3. Тип. Нормативна.  

4. Рівень вищої освіти. 2. 

5.Рік навчання.1. 

6. Семестр. 2. 

7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

8. ПІБ Лектора, науковий ступінь, посада. Познаховський В.А., канд. економ. наук, доцент.  

9.Результати навчання: 

Засвоєння теоретичних та практичних знань з питань організації роботи автомобілів-таксі на 

лінії, набуття вмінь щодо керування технологічними процесами таксомоторних перевезень. 

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

контрольні заходи.  

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   
"Організація пасажирських перевезень", "Комерційна робота на транспорті", "Основи економіки 

автомобільного транспорту" та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки. 

12. Зміст: 

Попит на таксомоторні перевезення. Процес перевезень пасажирів. Техніко-експлуатаційні 

показники і собівартість таксомоторних перевезень. Методи організації руху і роботи водіїв в 

транспортних засобів при пасажирських перевезеннях. Організація транспортного процесу 

таксомоторних перевезень. Вибір рухомого складу при таксомоторних перевезеннях.   

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Доля В.К. Методи організацій перевезень пасажирів в містах. - Х.: Вид. ”Основа”, 1992. - 160 с. 

2. Варелопуло Г.А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте. – 

М.: Транспорт, 1981, –200 с..  

3. Корецька С.О., Якимчук А.Ю. Економіка автомобільного транспорту. – Рівне:НУВГП, 2012. – 

309с. 

4. Пассажирские автомобильные перевозки./ под ред. Н.В.Островского/ - М.: Транспорт, 1986, – 

220 с.  

5. Познаховський В.А., Кірічок О.Г. Транспортна статистика. – Рівне:НУВГП, 2016. – 198с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38 год. лекцій, 18 год. 

практичних занять, 94 год. самостійної роботи. Разом -150 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 (100 балів): тестування, опитування; 

- підсумковий контроль -  залік в кінці семестру. 

16. Мова навчання.Українська. 

 

 

Завідувач кафедри транспортних технологій 

і технічного сервісу, 

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

 

Розробник 

к.е.н., доцент                                                                                      В.А. Познаховський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Index:ФПС.02 

2.Tittle: Taxi transportation. 

3. Type: Normative. 

4. The level of higher education. 2.  

5. Academic year. 1. 

6. Semester. 2. 

7. The number of credits. 5. 

8. Name of lecturer, academic degree, position. V.A. Poznahovskij, PhD degree in economy, associate 

professor. 

9. Сontent: The demand for taxi transportation. The process of transport of passengers. Technical 

performance and cost of taxi services. Methods of organization of the movement and drivers work in 

vehicles with passenger transportation. The Organization of the transport process for taxi services. The 

choice of rolling stock at taxi services.  

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


