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ВК01 Робота з інформаційними джерелами 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 1 курс 2-семестр  
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація   В сучасних умовах фахівцю необхідно орієнтуватися в 

інформаційних джерелах, визначати їх межі компетентності та 

цінність, працювати з документами. 

Метою дисципліни «Робота з інформаційними   джерелами»  

є формування вмінь  орієнтуватись в інформаційному потоці, 

працювати з інформацією, критично її оцінювати, самостійно 

конструювати свої знання, використовуючи різноманітні 

інформаційні ресурси. 

 
Компетентності 

Загальні компетентності 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як
 усно, так і 
письмово. 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
ЗК-13 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-
економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні
 складові організації перевезень. 
 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК02 Університетська освіта та  академічна доброчесність 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 1курс 2- семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Мета вивчення навчальної дисципліни «Університетська освіта 
та академічна доброчесність» є підготовка здобувачів вищої 
освіти до навчання у вищому навчальному закладі, відповідно до 
сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті, 
ознайомлення здобувачів вищої освіти з організацією підготовки 
фахівців спеціальності. 
Академічна доброчесність визначає сьогодні можливість сталого 
розвитку університетської освіти, стає моральним імперативом 
для її подальшого вдосконалення. Формування академічної 
доброчесності як складника академічної культури, де усі 
учасники академічного процесу «адміністрація − викладач − 
студент» пов’язані між собою низкою взаємних зобов’язань, 
прав  
 

 
Компетентності 

Загальні компетентності : 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як
 усно, так і 
письмово. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК03 Філософія 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 1 курс 2-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Предметом вивчення дисципліни «Філософія» є сукупність принципів, функцій, методів 
пізнання, ідей, що накопичило людство. Це способи осмислення світу людиною в своїх 
найзагальніших та найсуттєвіших характеристиках. Вивчення філософії передбачає 
ґрунтовну гуманітарну підготовку: знання всесвітньої та вітчизняної історії, знайомство з 
психологією, релігієзнавством, етикою, логікою, естетикою, своєрідністю сучасного 
мистецтва тощо. Дисципліна «Філософія» є особливим осмисленням природного та 
духовного світу з позицій виявлення їх універсальних рис, ознак та характеристик. З цієї 
причини вона є світоглядним знанням, спроможнім визначити орієнтації науково-
технічному, природничому та гуманітарному знанню. Пропонована навчальна дисципліна 
дає  цілісний погляд на життєві проблеми, пропонуючи масштаб об'єктивного, 
незаангажованого гуманістичного розуміння суспільних процесів, щоб долати 
маніпулятивні технології та формувати самостійний погляд на світ на основі принципів 
плюралізму та толерантності.  

 
Компетентності 

Загальні компетентності : 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як
 усно, так і 
письмово. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
ЗК-13 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК04 Електротехніка та вимірювальні прилади 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 1 курс 2-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Мета - систематизація знань в області теоретичної 
електротехніки та полегшення  засвоєння електромагнітних 
явищ в електричних і магнітних колах. Вивчення дисципліни 
передбачає також засвоєння студентами принципів та методів 
розрахунку схем різних кіл та форм струмів, одержання навичок 
у випробуванні електромагнітних явищ, електротехнічного 
устаткування та приладів. Мета курсу є формування в 
майбутнього бакалавра 
знань та вмінь необхідних для навчально-виховної роботи при 
вивченні спеціальних дисциплін з ремонту та експлуатації 
техніки та курсового і дипломного проектування. В підготовці  
бакалавра цей курс забезпечує електротехнічну підготовку 
студентів. 
Метою цієї дисципліни є вивчення процесів, що проходять в 
електричних колах постійного і змінного струмів, принципу дії і 
основних властивостей електричних машин і апаратів, 
електровимірювальних приладів, напівпровідникових приладів і 
їх використання в найпростіших аналогових схемах, основ 
автоматики. Ознайомитись з системами і елементами 
автоматики, датчиками і виконавчими елементами, елементами 
теорії релейних систем автоматики. 
Завдання цього курсу є забезпечення набуття студентами міцних 
і різносторонніх знань з таких основних питань: виробництво, 
передача, розподіл та споживання електричної енергії а також 
перетворення її в інші види. 

 
Компетентності 

Загальні компетентності 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і 
комунікаційних 
технологій . 
ЗК-9 Навики здійснення безпечної діяльності. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
             Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-14 Здатність використовувати сучасні
 інформаційні технології, автоматизовані системи 
керування та геоінформаційні системи при організації 
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перевізного процесу. 
  

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК05 Економічна теорія 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 1 курс  2- й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Навчальна дисципліна «Економічна теорія»  передбачає  до 50 % 
освітнього матеріалу в розрахунках, побудові діаграм, 
формуванні трендів. Соціальний тип держави піддається 
потужної критики, а лібертаніанство ще не усвідомлене повною 
мірою. В основі курсу – моделювання сталого розвитку 
економіки.    
 Мета вивчення курсу –здобути базові компетентності в 
товарному виробництві, розподілі та споживанні природніх і 
трудових ресурсів. 
Завдання курсу - 
▪ вивчення загальних основ економічного життя суспільства, 
закономірностей становлення та розвитку економічної системи;  
▪ з’ясування механізму дії економічних законів і механізму 
їх використання людьми у господарській діяльності; 
▪ визначення принципових рис соціально-економічних 
систем і напрямків їх еволюції; 
▪ формування вільного володіння категоріальним апаратом, 
вміння застосовувати отримані теоретичні знання до аналізу 
конкретних економічних ситуацій; 
 

 
Компетентності 

Загальні компетентності : 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як
 усно, так і 
письмово.. 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і
 комунікаційних 
технологій. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та 
розуміння 
професійної діяльності. 
           Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
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урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК06 Основи геодезії 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 1 курс 2-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Мета курсу — дати студенту — майбутньому фахівцю 
теоретичну підготовку з основ геодезії, яка є необхідною для 
того, щоб виконувати польові роботи, працювати з геодезичними 
матеріалами, здійснювати геодезичні розрахунки, розуміти і 
сприймати геодезичну інформацію. 

 
Компетентності 

      Загальні компетентності : 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
   Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК07 Гігієна та санітарія на транспорті 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2курс 3-семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Курс спрямований на формування системних знань і практичних 
умінь використання основних положень законодавчих актів з 
гігієни і санітарії, що відносяться до напряму використання 
транспортних засобів, вимог до перевезення вантажів, правил 
сучасних способів і методів санітарної обробки транспортних 
засобів з метою формування у здобувачів відповідальності за 
особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності 
обов’язкового виконання у повному обсязі всіх заходів з гігієни 
та санітарії на робочому місці. 

 
Компетентності 

      Загальні компетентності : 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-9 Навики здійснення безпечної діяльності. 
ЗК-10 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
    Спеціальні (фахові )компетентності : 
СК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну 
ефективність транспортних технологій. 
СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 
транспортної діяльності. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  



9 
 

ВК08 Основи роботи з WEB-ресурсами 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4- семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра інженерних технологій 
Анотація  Підвищення рівня інформаційних систем та технологій 

підготовки є одним з основних напрямків вищої освіти в Україні. 
Метою дисципліни “Основи роботи з веб-ресурсами” є 

вивчення теоретичних основ і принципів технології 
програмування, інформатики та сучасних і перспективних 
обчислювальних машин, а також використання практичних 
систем програмування та технології роботи на комп’ютерах 
(системи підготовки текстів, електронні табличні процесори, 
бази даних та СУБД тощо). 

Основи роботи з веб-ресурсами базуються на сучасних 
апаратних і програмних засобах ЕОМ (IBM/PC) та програмному 
забезпеченні таких продуктів, як операційні системи (Windows, 
Vista), систем додатків сучасного інтегрованого комплексу 
Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Visual Basic for 
Applications тощо).  

Комп’ютери та засновані на їх використанні комп’ютерні 
інформаційні технології характеризують рівень і темпи розвитку 
сучасного суспільства. 

 
 
Компетентності 

            Загальні компетентності :     
ЗК-5 Навики використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-14 Здатність використовувати сучасні інформаційні 
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технології, 
автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи 
при організації перевізного процесу. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 

ВК09   Чисельні методи 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 1 курс 2-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Чисельні 
методи» є формування уявлень, вмінь та навичок студентів з 

основ 
обчислювальної математики, як наукової так і прикладної 
дисципліни, достатніх для подальшого навчання та 

самонавчання 
у області обчислювальної техніки, а 
також у суміжних областях. 
Завдання: є оволодіння необхідними теоретичними знаннями 
курсу та основними напрямами їх застосування в системі 
дисциплін професійної підготовки, формування у студентів 

знань, 
умінь та навичок розвитку логічного і абстрактного мислення, 
необхідних для розв’язання теоретичних і практичних задач; 
оволодінні основними методами дослідження та розв’язання 
математичних задач. 
Предмет: предметом вивчення навчальної дисципліни є 

вивчення: 
базових понять та визначень обчислювальної математики, 
структури обчислювальної математики; базові задачі, методи та 
алгоритми обчислювальної математики та ії взаємозв’язок з 
іншими розділами математики. 

 
Компетентності 

Загальні компетентності : 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і
 комунікаційних 
Технологій. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК-13 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
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Семестровий 
контроль 

Залік 

 
 

                                                             ВК10  Соціологія 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр  2 курс 3-й семестр 
Обсяг  3  кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Головною метою вивчення дисципліни Соціологія є: 
формування у 
майбутніх спеціалістів соціологічного мислення, знання 
теоретичних основ соціальних процесів і явищ, ознайомлення 
студентів зі становленням і розвитком соціології як науки, 
процесами суспільного життя, законами функціонування і 
розвитку суспільства та його складових компонентів, 
уміння проведення конкретних соціологічних досліджень. 
Основними завданнями вивчення дисципліни Соціологія є: 
формування у студентів соціологічного світогляду щодо 
розкриття соціальних явищ та процесів; розвити вміння 
використовувати її методи дослідження, а також теоретичні та 
концептуальні напрацювання 

 
Компетентності 

       Загальні компетентності : 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
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СК-16 Здатність врахувати людський фактор в транспортних 
технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

ВК     11 Статистика (за професійним  спрямуванням) 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2  курс 3- семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  У сучасних умовах розвивається нова галузь статистичних 
досліджень— статистичний моніторинг, напрямами якого в 
соціальноекономічній сфері є: екологічний стан навколишнього 
природного середовища; рівень життя населення; соціально-
трудові відносини; соціально-економічне становище сільських 
населених пунктів; ділова активність підприємств. 

Об’єктом вивчення цієї дисципліни є складні транспортні 
системи. Предметом вивчення дисципліни є транспортні 
процеси, що відбуваються в різних видах діяльності фахівців 
транспортних технологій, оцінка стану та динаміки їхнього 
розвитку. 

Підготовка майбутнього спеціаліста до вирішення проблем 
транспортних систем із урахуванням механізмів функціонування 
ринкової економіки, широкого впровадження дослідження 
операцій в усі сфери діяльності транспортних технологій 
здійснюється за допомогою навчальної дисципліни Статистика. 

 
 
Компетентності 

         Загальні компетентності : 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і
 комунікаційних 
технологій. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та 
розуміння 
професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові )компетентності : 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-
економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні
 складові організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік. 
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ВК12 Правознавство 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 3-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Метою дисципліни «Правознавство» є формування цілісної 
системи знань і навичок з українського правознавства, 
сформованого на базі сучасних досягнень юридичної науки, 
надання знань з питань громадянства, загальної теорії 
суспільства та держави, держави й права, з природної сутності 
держави й права, їх форм, з питань співвіднесення цивільного 
суспільства і держави, основних прав і свобод людей й громадян 
України, безпосередньої та представницької демократії, форм 
державного і територіального устрою України, системи органів 
держави, місцевого самоуправління, а також засвоєння правових 
основ таких галузей законодавства, як цивільне, трудове, 
шлюбно-сімейне законодавство та інших галузевих юридичних 
наук. 
Мета вивчення дисципліни «Правознавство» - забезпечити 
підготовку студентів до різних форм аудиторних занять і 
самостійної роботи з вивчення програми навчального курсу. З 
метою конкретизації конкретних положень передбачається 
вирішення практичних завдань з окремих тем на практичних 
заняттях для закріплення одержаних знань 

 
Компетентності 

      Загальні компетентності : 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
   Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 



14 
 

показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції 27 год. 
Практичні заняття 18 год. 
Самостійна робота 45 год. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

ВК13 Європейський стандарт комп'ютерної  грамотності  
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 3-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Програма курсу за вибором «Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності» викладається з метою підвищення 
рівня базових знань в галузі інформаційних технологій, 
удосконалення навичок щодо користування персональним 
комп’ютером та найбільш поширеними комп’ютерними 
програмами .     
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Європейський 
стандарт комп’ютерної грамотності» є інформаційні процеси, що 
передбачають використання персонального комп’ютера.            
Метою викладання навчальної дисципліни «Європейський 
стандарт комп’ютерної грамотності» є: формування та розвиток 
базової компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) для забезпечення раціонального використання 
сучасного програмного забезпечення загального призначення 
при опрацюванні даних. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
- формування та розвиток бази знань, умінь і навичок, 
необхідних для ефективного використання сучасних програм 
загального призначення у навчально-пізнавальній діяльності та 
повсякденному житті; 
- ознайомлення студентів із роллю нових інформаційно-
комунікаційних технологій у професійній діяльності, з 
перспективами розвитку комп’ютерної техніки; 
- розвиток уміння самостійно опановувати програмні засоби 
різного призначення та оновлювати й інтегрувати набуті знання.                                                                                      

 
Компетентності 

 Загальні компетентності :     
ЗК-5 Навики використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

Спеціальні (фахові )компетентності :            
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
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показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-14  Здатність використовувати сучасні
 інформаційні технології, автоматизовані системи 
керування та геоінформаційні системи при організації 
перевізного процесу. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 

ВК14 Сучасні технології освітнього простору 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 3- й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація   Метою викладання навчальної дисципліни є формування 
системи знань про основні сучасні технології , які 
використовуються в освітньому просторі ,новацій в освіті, 
вихованні, управлінні для забезпечення якості освіти; надання 
бакалаврам глибоких теоретичних та практичних знань з 
загальнонаукової та фахової підготовки з урахування нових 
досягнень методичної науки; навчити застосовувати пізнання 
закономірностей навчального процесу у вищій школі на 
практиці. 

 
Компетентності 

      Загальні компетентності : 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

ВК15 Організація, регулювання та безпека на транспорті 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 3-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Мета та завдання вивчення дисципліни - ознайомлення 
майбутніх фахівців з небезпекою, пов’язаною з експлуатацією та 
проведенням ремонтно - відновлювальних робіт на транспорті. 
Предмет вивчення у дисципліні – засоби та заходи щодо 
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забезпечення безпеки ремонту та експлуатації транспортних 
засобів. Для реалізації мети розглядаються: вимоги безпеки до 
технічного стану транспортних засобів; організація безпеки 
дорожнього руху; вимоги до робочого місця водія транспортних 
засобів; заходи щодо забезпечення безпеки вантажоперевезень; 
вимоги безпеки до території та виробничих приміщень 
транспортно-експедиційних підприємств; правила охорони праці 
при експлуатації інструменту та обладнання; вимоги безпеки при 
проведенні технологічних процесів по відновленню 
працездатності транспортних засобів. 

 
Компетентності 

       Спеціальні (фахові) компетентності: 
 

СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-10   Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну 
ефективність 
транспортних технологій. 
СК-11  Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 
транспортної 
діяльності. 

Семестровий 
контроль 

Залік. 

 
ВК16 Транспортний менеджмент 

                                                                     
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 3-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Метою вивчення курсу є засвоєння студентами навчальної 
програми дисципліни “Транспортний менеджмент” в повному 
обсязі задля подальшого розширення їх світогляду та 
формування самостійності економічного мислення як важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні планувати, 
систематизувати та контролювати перспективну й повсякденну 
діяльність сучасних підприємств транспортної галузі. 
У процесі вивчення дисципліни розглядаються форми та методи 
державного регулювання діяльності транспортної галузі 
України, методи організації, планування та управління 
транспортом, підвищення ефективності роботи транспортних 
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підприємств. 
Після засвоєння програмного матеріалу в контексті організації та 
ведення бізнесу, студенти мають досягти високого рівня 
підготовки, що відповідає сучасним вимогам суспільно-
економічного розвитку України в цілому й 
транспорту зокрема. 

 
Компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-5   Здатність до оперативного управління рухом 
транспортних 
потоків. 

Семестровий 
контроль 

Залік  

 
ВК17 Дорожнє будівництво та будівельні матеріали 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 3-семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра інженерних технологій 
Анотація  Мета даного курсу полягає в наданні майбутньому спеціалісту 

знань з організації та планування робіт із влаштування 
автомобільних доріг із використанням ефективних 
механодорожніх загонів, матеріалів та інших ресурсів, а також, 
нових сучасних матеріалів. 
Основні завдання навчальної дисципліни «Дорожне будівництво 
та будівельні матеріали » : 
-- вивчення структури процесів влаштування автомобільних 
доріг; 
-- вивчення організації, методів та способів зведення та монтажу 
дорожніх споруд; 
--вивчення вимог техніки безпеки і якості виконання монтажних 
робіт; 
-- надбання інженерних навиків проектування та розрахунок 
параметрів 
календарних планів при зведенні автомобільних доріг. 
Метою викладання дисципліни «Дорожне будівництво та 
будівельні матеріали» є підготовка висококваліфікованого 
спеціаліста, який має необхідні теоретичні та практичні знання. 
Вивчення теоретичних основ і наукових методів організації, 
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планування та  управління будівельною організацією на базі 
новітніх досягнень з метою використання їх у 
практичній діяльності. 
Завдання курсу полягають у набутті студентами необхідних 
інженерних знань в області сучасного будівельного виробництва 
і практичних навиків їх використання; оволодінні основними 
принципами розрахунку об’ємів виконаних робіт, розрахунку 
необхідних площ тимчасових будівель та споруд; умінні 
підібрати необхідне підйомно-транспортне обладнання та 
розрахувати тимчасові інженерні мережі на будівельному 
майданчику. 
Використовувати при проектуванні програмні комплекси та 
сучасні методи будівельного проектування. 

 
Компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності: 
 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-
економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні
 складові організації перевезень.. 
СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 
транспортної 
діяльності. 
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо 
організації та технології перевезень, складені іншими 
суб’єктами, та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-
експлуатаційних параметрів 
та принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної 
інфраструктури, транспортних засобів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

ВК18 Етика та естетика 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2курс 4-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Предмет навчальної дисципліни: мораль як форма 
індивідуальної та суспільної свідомості, загальні закономірності 
їх буття. 
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Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями 
розвитку етичної та естетичної думки, основними категоріями 
науки, формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) необхідної 
теоретичної основи для свідомого ставлення до своєї майбутньої 
професійної діяльності, набуття і вдосконалення індивідуальної 
культури, системи цінностей, оцінок, смаків та ідеалів. 
Завдання: прищеплення навичок та вмінь здобувачам вищої 
освіти, 
необхідних для успішної професійної діяльності, творчої 
самореалізації у громадському та культурному житті, сприяння 
самовдосконалення та вихованню моральної свідомості. 

 
Компетентності 

    Загальні компетентності : 
ЗК-1  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-2  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК19 Політологія 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

українська 

Кафедра Кафедра права 
Анотація  Дисципліна “Політологія” спрямована на вивчення сутності, 

історії та теоретичних засад політичної сфери суспільного життя, 
методології діяльності і поведінки основних суб’єктів політики: 
від громадянина і місцевої громади – до держави і нації загалом. 
Дисципліна орієнтує на вміння давати характеристику 
політичним вченням та політикоідеологічним доктринам, мати 
уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і 
процесів, суб’єкти і об’єкти політики, знати політичні права 



20 
 

людини і громадянина, суть і значення політичних систем і 
режимів, уявлення про процеси міжнародного політичного 
життя, статус і роль України в сучасному політичному світі, 
володіти навичками політичної культури, вміти застосовувати 
політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності. 

 
Компетентності 

Загальні компетентності: 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як
 усно, так і 
письмово. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
  

ВК20  Методологія та організація наукових досліджень (за 
професійним спрямуванням) 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра психології та педагогічної освіти 
Анотація Для вирішення цих завдань в навчальний процес введено 

предмет «Методологія та організація наукових досліджень», в 
якому розглядаються методологія і методи наукових досліджень, а 
також способи їхньої організації. Вивчення цього предмету дасть 
змогу студентам освоїти методологію і методику наукових 
досліджень, що сприяє розвитку раціонального творчого мислення, 
організації їхньої оптимальної розумової діяльності. Студент 
навчиться відбирати й аналізувати необхідну інформацію, 
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формулювати мету та завдання, розробляти теоретичні 
передумови, планувати та проводити експеримент, 
відпрацьовувати результати дослідження та оцінювати 
похибки й спостереження, зіставляти результати експерименту з 
теоретичними передумовами та формулювати висновки наукового 
дослідження 

Компетентності Загальні компетентності : 
ЗК-3 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК-13 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
                     Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК21  Страхування на автотранспорті 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра менеджменту та фінансів 
Анотація  Страхування є найефективнішим способом захисту майнових 

інтересів громадян та юридичних осіб. Страхування – це 
стратегічний сегмент економіки, оскільки воно дає змогу суттєво 
знизити навантаження на витратну частину бюджетів різних рівнів; 
оптимізує діяльність суб'єктів господарювання за рахунок 
централізованих фондів фінансових ресурсів; забезпечує 
компенсацію збитків, завданих юридичним та фізичним особам у 
результаті настання несприятливих подій 
Страхування автотранспортних ризиків пов'язане з економічними 
та соціальними змінами, що відбуваються у суспільстві у зв'язку з 
масовою автомобілізацією, зростанням парку автомобілів та 
інтенсивності дорожнього руху, а також значними матеріальними 
втратами у результаті дорожньо-транспортних пригод (ДТП). 
Наявність значної чисельності ризиків, пов'язаних з використанням 
автотранспорту обумовлює популярність даного виду страхування. 
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 Компетентності        Загальні компетентності : 

ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні. 

      Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища.  

СК-2 Здатність організації та управління навантажувально- 
розвантажувальними роботами та складськими операціями на 
транспорті. 

СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 

СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів та багажу. 

СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 

СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 

СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 
транспортної діяльності. 

СК-12 Здатність організовувати міжнародні перевезення 

СК-16 Здатність врахувати  людський фактор в 
транспортних технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК22 Транспортна географія 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

українська 

Кафедра Кафедра інженерних технологій 
Анотація  Навчальна дисципліна «Транспортна географія» спрямована 

формування у студентів теоретичних знань, завдяки яким вони 
можуть надалі отримати поглиблену підготовку з усіх напрямків 
діяльності транспортної галузі та підприємств різних видів 
транспорту будь-якої форми власності. Основними завданням 
вивчення курсу є засвоєння узагальнюючих знань, пов’язаних із 
використанням різних видів транспорту у відповідності до 
географічного 
характеру території та змісту виробництва, а також, набуття 
певних навичок практичної діяльності. Функціонування 
Міжнародних транспортних коридорів. 
По завершенню вивчення дисципліни «Транспортна географія» 
студенти зможуть знати про транспорт, як галузь виробництва в 
світовому господарстві; формування економічної структури 
транспорту; про мережу шляхів України та щільність мережі 
шляхів по областях України; про розвиток географії транспорту 
світу та міжнародні транспортні організації. 
Вміти оцінювати транспортну географію, як галузь економічної 
географії; розрахувати ередню дальність вантажних перевезень 
по окремих видах транспорту, використовуючи міжнародні 
транспортні коридори; розрахувати середню дальність 
пасажирських перевезень по окремих видах транспорту. 

 
Компетентності 

              Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-14 Здатність використовувати сучасні  інформаційні 
технології, 
автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи 
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при організації перевізного процесу. 
 

Семестровий 
контроль 

Залік 

ВК23 Інженерний менеджмент 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4-й семестр 
Обсяг 3 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Курс дисципліни «Інженерний менеджмент» для студентів 
інженерних спеціальностей ґрунтується на трьох основних 
елементах: 
-управлінських аспектах фундаментальних суспільних наук, у 
межах яких досліджуються проблеми управління виробництвом 
(економічна теорія, філософія, макроекономіка), а також наук, 
що досліджують загальні закони управління; 
-конкретних науках про окремі сторони і функції управління 
(економіка підприємств, комерційна діяльність, маркетинг та 
ін.); 
-теорії інженерного менеджменту, яка досліджує
 власні закономірності управління діяльністю 
інженерно-технічної служби села і аграрних сервісних 
підприємств (машиновикористання, машинозабезпечення, 
технічний сервіс та ін.). 

 
Компетентності 

         Загальні компетентності : 
ЗК-7   Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
       Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій 
з урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-5   Здатність до оперативного управління рухом 
транспортних 
потоків. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК24 Експлуатаційні властивості автодоріг та споруд 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4-й семестр 
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Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Ефективна робота автомобільного транспорту може бути лише в 
тому випадку, коли транспортно-експлуатаційний стан дороги 
відповідає нормативним документам. 
Автомобільна дорога складається з багатьох елементів та 
обладнань різного призначення і характеризується великою 
кількістю параметрів, тому для оцінки її якості і стану 
застосовують широку номенклатуру простих, групових та 
комплексних показників. 
Узагальненою характеристикою якості автомобільної дороги є 
поняття транспортно-експлуатаційний стан автомобільної 
дороги, яке включає технічний рівень, експлуатаційний стан, 
інженерне обладнання та облаштування, рівень утримання. 

Оцінка транспортно-експлуатаційного стану має велике 
значення для транспортних організацій 

при вирішенні задач перевезення вантажів. 
 
Компетентності 

      Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-12 Здатність організовувати міжнародні перевезення. 
СК-15 Здатність організовувати транспортно-
експедиторське 
обслуговування вантажів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК25 Основи трудового права 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 2 курс 4-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра права 
Анотація  Метою викладання навчальної дисципліни «Основи трудового 

права» є отримання здобувачами вищої освіти глибоких і міцних 
знань у галузі права, яке регулює суспільні відносини у 
найважливішій сфері життєдіяльності людей – праці, розкриття 
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ролі трудового права у вирішенні завдань 
соціального і економічного розвитку суспільства, показ значення 
забезпечення додержання законності в трудових і тісно 
пов’язаних з ними відносинах, що передують або випливають з 
трудових; набуття теоретичних знань і практичних навичок у 
питанні правового регулювання трудової діяльності в умовах 
формування ринкових відносин в Україні. Курс трудового права 
має на меті розв’язання насамперед двох основних 
задач. По-перше, за допомогою курсу студент повинен засвоїти 
зміст правових інститутів, об'єктивні закономірності їх 
становлення і розвитку, а також суть правових категорій, 
передбачених трудовим законодавством. По-друге, вивчення 
курсу трудового права не можна обмежувати засвоєнням 
лише теоретичних положень даного права, необхідно набути 
навички практичного використання його норм стосовно до 
конкретних життєвих ситуацій. Цьому сприятиме ознайомлення 
із практикою правозастосування судових та інших органів 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування 

 
Компетентності 

       Загальні компетентності : 
ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-
економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні
 складові організації перевезень. 
СК-16 Здатність врахувати людський фактор в 
транспортних 
технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК26 Психологія спілкування 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5- й семестр 
Обсяг 3редита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 



27 
 

Анотація  Навчальна дисципліна “Психологія  спілкування” відіграє 
важливу роль у підготовці майбутніх фахівців до професійної 
діяльності та продуктивної співпраці у сфері освіти. У курсі 
розглядаються основні принципи теорії спілкування, етичні та 
соціально-психологічні механізми взаємодії людей в процесі 
ділових комунікацій. У всіх темах наголошується на важливості 
для ділового спілкування таких моральних ознак особистості, як 
порядність, відповідальність, сумлінність, доброзичливість і 
повага до ділових партнерів. Вивчення дисципліни передбачає 
ознайомлення з досягненнями зарубіжних і вітчизняних 
науковців у галузі ділових  комунікацій і механізмів 
налагодження ефективних контактів. 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: закономірності 
психологічних стосунків та поведінки людей в процесі ділового 
спілкування. 
Метою вивчення дисципліни є: формування у здобувачів вищої 
освіти системи наукових уявлень щодо психології ділового 
спілкування, 
компетентність в спілкуванні, параметри ділового спілкування, 
розвиток професійної компетентності завдяки засвоєнню знань в 
галузі психології 
ділового спілкування.  
 
 

 
Компетентності 

.      Загальні компетентності : 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-16 Здатність врахувати людський фактор в 
транспортних 
технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК27  Перша долікарська допомога та основи медичних знань 
 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра охорони здоров’я 
Анотація Дисципліна «Перша долікарська допомога та основи медичних 

знань» дозволяє опанувати знання, вміння та практичні навички, 
які надають можливість фахівцеві швидко та правильно 
зорієнтуватись у невідкладній ситуації, уникнути фатальних 
помилок або втрати часу та здійснити першочергові кроки, які 
врятують життя людини і/або стануть хорошим підґрунтям для її 
успішного подальшого лікування у стаціонарі. Під час опанування 
дисципліни раціональним є впровадження у навчальний процес 
сучасних світових напрацювань та стандартів з першої медичної 
допомоги з широким використанням засобів комплексного 
практично-орієнтованого навчання. 
 

Компетентності      Загальні компетентності : 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-9 Навики здійснення безпечної діяльності. 
 Спеціальні (фахові) компетентності:  
СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 
транспортної діяльності. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
 

 
 

ВК28  Основи організації бізнесу 
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Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Предмет навчальної дисципліни: 
Основні засади ведення бізнесу в сучасних умовах як особливого 
виду економічної діяльності людей, що характеризується 
економічною творчістю, новаторством, здібністю до ризику, 
вільному прояву ініціативи і направлений на ефективну 
мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для 
отримання доходу (прибутку). 
Мета навчальної дисципліни: 
Сформувати у студентів комплекс знань з основ ведення сучасного 
бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти 
інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.  

Компетентності      Загальні компетентності : 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-9 Навики здійснення безпечної діяльності. 
 Спеціальні (фахові) компетентності:  
СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 
транспортної діяльності. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
 

 
 

ВК29 Комп'ютерне моделювання технічних об’єктів 
 
 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова Українська 



30 
 

викладання 
Анотація „ Комп'ютерне моделювання технічних об’єктів ” –  дисципліна, 

яка дає загальне уявлення про комп’ютерне 3-D моделювання 
машин і обладнання. Даний курс покликаний сприяти формуванню 
у студентів технічних спеціальностей загальної картини 
функціональних характеристик та можливостей основних світових 
систем комп’ютерного моделювання в конструювання машин та 
обладнання. 
Курс „ Комп'ютерне моделювання технічних об’єктів ” дозволить 
отримати знання в обсязі, достатньому для самостійного вирішення 
конструкторських та виробничо-технологічних завдань в галузі 
конструювання, проектування систем та комплексів, призначених 
для автоматизації виробничих (технологічних) процесів. Отримані 
вміння дозволяють використовувати інженерні методики, 
аналітичні та числові методи розрахунку для аналізу відомих та 
розробки нових механізмів, вузлів та комплексів машин та 
обладнання з подальшим вивченням систем підготовки 
виробництва. 

Компетентності        Загальні компетентності : 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і комунікаційних т 
ехнологій 
      Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-14 Здатність використовувати сучасні інформаційні 
технології, 
автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи при 
організації перевізного процесу. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК30  Засоби автоматики та телемеханіки 
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Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Метою викладання дисципліни є: отримання студентами знань про 
основні елементи систем автоматики й телемеханіки, загальні 
принципи побудови систем регулювання дорожнього руху, 
організацію та регулювання дорожнього руху з метою виявлення 
можливостей для їх автоматизації, підвищення надійності та якості 
регулювання дорожнього руху, підвищення рівню безпеки та 
зменшення транспортних затримок. Оволодіння студентами 
методикою визначення функцій та моделювання структури 
автоматичної та автоматизованої системи в залежності від 
поставлених завдань; вибір основних елементів та засобів 
автоматичних та автоматизованих систем з урахуванням їх техніко-
експлуатаційних показників, робочих характеристик та сучасного 
рівня розвитку техніки; набуття вмінь в галузі аналізу електричних 
схем як за схематичними зображеннями (принциповими та 
функціональними), так і зібраних на елементній базі з метою 
виявлення недоліків конструкції; засвоєння методів 
автоматизованого проектування систем з використанням сучасної 
елементної бази. 

Компетентності       Загальні компетентності : 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і комунікаційних т 
ехнологій 
     Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-2 Здатність організації та управління навантажувально- 
розвантажувальними роботами та складськими операціями на 
транспорті. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК 31 Інженерна психологія 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
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Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему 
знань про закономірності функціонування СЛМ (система «людина-
машина»). Ознайомити з основними завданнями та напрямками 
дослідження сучасної інженерної психології, з особливостями 
функціонування людського організму у процесі праці в СЛМ. 
Оволодіти певною інформацією про взаємодію людини і технічних 
засобів з метою цілеспрямованого застосування отриманих знань 
для: - проектування нової техніки, технологічного обладнання, 
СЛМ; - забезпечення оптимальних умов праці в СЛМ; - 
підвищення продуктивності і якості праці сучасних операторів;  
- підвищення культури виробництва; - естетичного та 
ергономічного оформлення робочого місця. 

Компетентності           Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну 
ефективність 
транспортних технологій. 
СК-16 Здатність врахувати людський фактор в  
транспортних 
технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК32 Теоретична механіка 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретична механіка» 
є ознайомлення студентів із загальними законами механічного 
руху, які лежать в основі теорії всіх інших механічних дисциплін: 
механіки твердих тіл, що деформуються, гідромеханіки, теорії 
механізмів і машин, будівельної механіки, опору матеріалів тощо. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретична 
механіка» є виробити у студентів вміння та навички при 
розв’язування задач практичного спрямування, використовуючи 
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основні закони теоретичної механіки. 
Компетентності         Загальні компетентності : 

ЗК-5 Навики використання інформаційних і комунікаційних 
технологій  
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК-13 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК33  Основи господарського права 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 5-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові акти, які 
регулюють суспільні відносини, що складаються в процесі 
організації та здійснення господарської діяльності. 
До предмету курсу входять такі основні елементи як: загальні 
засади господарської діяльності; суб’єкти господарювання; 
майнова основа господарювання; господарські зобов’язання; 
господарсько-правова відповідальність тощо. 
Лекційні та семінарські заняття системно охоплюють увесь курс, 
допомагають студентам усвідомити його значення, обсяг і 
структуру, зміст окремих розділів і тем, надають змістовну, 
організаційну та методичну допомогу у самостійному їх вивченні, 
визначають найбільш складні теми та питання і допомагають їх 
засвоїти. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське права» є  
надання знань щодо чинних норм права, які регулюють суспільні 
відносини, що виникають при організації та здійснення 
господарської діяльності, а також засвоєння та розуміння 
студентами особливостей господарських відносин (господарсько-
виробничих, організаційно-господарських і 
внутрішньогосподарських) та розв’язання складних проблемних 
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питань, що виникають у сфері господарювання. 
Компетентності               Загальні компетентності : 

ЗК-1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні. 
             Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 
СК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну 
ефективність 
транспортних технологій. 
СК-16 Здатність врахувати людський фактор   в
 транспортних 
технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
ВК34 Проєктування будівель та споруд в транспортних системах 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра інженерних технологій 
Анотація  Мета даного курсу полягає в наданні майбутньому спеціалісту 

знань з організації та планування робіт із влаштування 
будівництва із використанням ефективних механодорожніх 
загонів, матеріалів та інших ресурсів, а також, нових сучасних 
матеріалів. 
Завдання курсу полягають у набутті студентами необхідних 
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інженерних знань в області сучасного будівельного виробництва 
і практичних навиків їх використання; оволодінні основними 
принципами розрахунку об’ємів виконаних робіт, розрахунку 
необхідних площ тимчасових будівель та споруд; умінні 
підібрати необхідне підйомно-транспортне обладнання та 
розрахувати тимчасові інженерні мережі на будівельному 
майданчику. 
Використовувати при проектуванні програмні комплекси та 
сучасні методи будівельного проектування. 

 
Компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності: 
 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-
економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні
 складові організації перевезень.. 
СК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 
транспортної 
діяльності. 
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо 
організації та технології перевезень, складені іншими 
суб’єктами, та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-
експлуатаційних параметрів 
та принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної 
інфраструктури, транспортних засобів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК35 Математичне моделювання транспортних систем та 
процесів 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Предмет вивчення  навчальної дисципліни Математична 
моделювання транспортних систем та процесів є теоретичні 
засади математичного апарату, закони, що діють у сфері масових 
випадкових подій та явищ, методи систематизації, опрацювання і 
аналізу масових статистичних даних. 
Об’єктом вивчення цієї дисципліни є складні транспортні 
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системи. Предметом вивчення дисципліни є транспортні 
процеси, що відбуваються в різних видах діяльності фахівців 
транспортних технологій, оцінка стану та динаміки їхнього 
розвитку. 
Підготовка майбутнього спеціаліста до вирішення проблем 
транспортних систем із урахуванням механізмів функціонування 
ринкової економіки, широкого впровадження дослідження 
операцій в усі сфери діяльності транспортних технологій 
здійснюється за допомогою навчальної дисципліни Математична 
моделювання транспортних систем та процесів. 

Компетентності Загальні компетентності: 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій 
 ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
    Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і 
показники функціонування транспортних систем та технологій з 
урахуванням впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів та багажу. 
СК-14 Здатність використовувати сучасні інформаційні 
технології, автоматизовані системи керування та 
геоінформаційні системи при організації перевізного процесу. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК36 Лідерство та кар'єрний розвиток 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Мета дисципліни:  
формування у здобувачів вищої освіти здатності застосовувати 
знання теорій лідерства та моделей побудови кар’єри в практичній 
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реалізації свого лідерського потенціалу та професійній діяльності. 
Завдання дисципліни:  
сформувати у здобувачів вищої освіти комплексне уявлення 
основних концепцій лідерства та побудови кар’єри; 
сформувати здатність аналізувати лідерські якості, типологію 
лідерства та сучасні стилі лідерської поведінки, а також основні 
принципи реалізації лідерства в управлінській діяльності; 
сформувати здатність управління поведінкою особистості та груп у 
сфері ділових комунікацій та професійних відносин; 
сформувати вміння розробляти стратегію побудови успішної 
кар’єри. 

Компетентності Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну 
ефективність 
СК-16 Здатність врахувати людський фактор в 
транспортних технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік  

 

  
ВК37 Управління автомобільними перевезеннями 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління 
автомобільними перевезеннями » є основи теорії транспортного 
процесу, технології перевезення вантажів та пасажирів, 
прогресивні форми і методи організації управління 
автомобільними перевезеннями, які забезпечують 
підвищення ефективності використання рухомого складу. 
Мета викладання навчальної дисципліни «Управління 
автомобільними перевезеннями » полягає у формуванні у студентів 
знань та навичок, які дозволяють вільно володіти методами 
організації транспортного процесу автомобільних перевезень з 
максимальною ефективністю і використовувати їх в подальшій 
практичній діяльності. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління 
автомобільними перевезеннями » є: 
— вивчення основ теорії транспортного процесу перевезення 
пасажирів; 
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— вивчення основ теорії транспортного процесу перевезення 
вантажів; 
— оволодіння прогресивними методами організації та управління 
автомобільними перевезеннями. 

Компетентності          Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-12 Здатність організовувати міжнародні перевезення. 
СК-15 Здатність організовувати транспортно-
експедиторське 
обслуговування вантажів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК38 Транспортні споруди 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Будівництво та цивільна інженерія, які повинні вміло поєднувати 
теоретичну підготовку з дисципліни та уміння виконувати 
розрахунки конструкцій при проектуванні дорожньотранспортних 
споруд, конструюванні їх елементів із широким використанням 
місцевих матеріалів, нових сучасних матеріалів, тощо. 
Завдання курсу полягають у набутті студентами необхідних 
інженерних знань в області сучасних будівельних матеріалів та 
конструкцій і практичних навиків їх використання для дорожньо-
транспортних споруд; умінні вибрати енергоефективні конструкції 
для проектованої дорожньо-транспортних споруд; оцінити стан 
конструкцій в експлуатованих спорудах і надати поради щодо 
підсилення або реконструкції цих конструкцій; використовувати 
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при проектуванні програмні комплекси та сучасні методи 
будівельного проектування; надбанні інженерних навиків 
проектування та розрахунку параметрів технологічних процесів 
при зведенні дорожньо-транспортних споруд. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Транспортні 
споруди» студент повинен знати: 
-основні принципи розрахунку та конструювання дорожньо-
транспортних споруд; 
-матеріали для їх виготовлення та їх основні фізико-механічні 
властивості; 
-методи розрахунку мостових конструкцій; 
-способи виготовлення дорожньо-транспортних конструкцій; 
-методи захисту конструкцій від зовнішніх впливів; способи 
реконструкції та підсилення конструкцій 

Компетентності     Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК39 Транспортне планування території 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Метою вивчення дисципліни є формування системних теоретичних 
знань та набуття практичних умінь з транспортного планування 
міст. Предметом вивчення у дисципліні є принципи і методи 
раціонального планування та реконструкції транспортних мереж 
міст, що забезпечують підвищення ефективності вантажних та 
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пасажирських перевезень, безпеки руху в умовах сучасних міст. 
Компетентності Загальні компетентності: 

ЗК-5 Навики використання інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
 Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-
виробничі, 
транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  

  
ВК40  Проектування транспортно- термінальних систем 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Проектування транспортно- термінальних систем являє собою 
складний багаторівневий процес, головною метою якого є 
зниження експлуатаційних витрат і підвищення швидкості 
обслуговування. 
Метою навчальної дисципліни є надання студентам основ з теорії 
функціонування транспортно- термінальних  комплексів як 
невід’ємної частини систем управління  матеріальними потоками, а 
також формування практичних навичок проектування  
транспортно- термінальних  комплексів. 
Основним завданням вивчення дисципліни є формування у 
студентів умінь використовувати методики розрахунку та 
проектування складів, розподільчих центрів та допоміжних 
приміщень; засвоєння принципів технічного оснащення та 
технології роботи об’єктів логістики складування. 

Компетентності Загальні компетентності: 



41 
 

ЗК-5 Навики використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та
 розуміння 
професійної діяльності. 
  Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-
виробничі, 
транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК41 Проектування транспортно-складських комплексів 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Для оптимізації і раціоналізації використання матеріальних потоків 
в Україні з метою задоволення потреб споживачів певної території 
або регіону та отримання найбільшого економічного ефекту в даній 
сфері діяльності необхідно створювати складські комплекси. 
Об’єктивна необхідність в накопиченні і зберіганні запасів існує на 
всіх стадіях руху матеріальних цінностей, тому питанням 
проектування, будівництва експлуатації складських комплексів 
приділяється значна увага, що пояснює їх значну кількість та 
різноманітність. Для великих підприємств, які обслуговують 
декілька регіонів з великою кількістю споживачів, для 
максимального їх наближення до споживача, зменшення часу 
доставки товарів необхідно створювати мережу транспортно-
складських комплексів на території України. Тому вивчення 
дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» є 
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важливим елементом в підготовці фахівців за спеціальністю 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Курс 
«Проектування транспортно-складських комплексів» носить 
міждисциплінарний характер, передбачає використання сучасних 
технологій навчання в рамках компетентнісного підходу. 

Компетентності Загальні компетентності: 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
  Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-
виробничі, 
транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК42 Підприємницька діяльність на автомобільному транспорті 

 
Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс 6-й 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Мета викладання дисципліни: формування системи базових 
знань у сфері підприємництва, розуміння концептуальних 
завдань функціонування підприємств різних типів в сучасних 
умовах, набуття вмінь та навичок здійснення підприємницької 
діяльності.  
Головними завданнями курсу є опанування основних понять і 
категорій підприємницької діяльності, функцій підприємництва; 
набуття практичних навичок використання базових інструментів 
здійснення підприємницької діяльності; формування вмінь 
творчого пошуку резервів підвищення ефективності системи 
управління підприємствами 

 
Компетентності 

Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-
економічні, технологічні, правові, соціальні, та 
екологічні складові організації перевезень. 
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СК-12 Здатність організовувати міжнародні перевезення 
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо 
організації та технології перевезень, складені іншими 
суб’єктами, та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-
експлуатаційних параметрів 
та принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної 
інфраструктури, транспортних засобів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК43  Функціональна логістика 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Кафедра інженерних технологій 
Анотація Сучасна діяльність будь-якої організації так чи інакше 

пов’язана з взаємодією з різними зовнішніми системами та 
окремими внутрішніми підсистемами. Така взаємодія в більшості 
ситуацій повинна бути економічно обґрунтована та мати в якості 
основи системну стратегію майбутнього розвитку. Під час 
вивчення дисципліни слухачі отримають розуміння сутності 
організації технологічних процесів при управлінні матеріальними, 
фінансовими та інформаційними потоками. 
Мета дисципліни – ознайомити студентів з логістичними 
системами та їх будовою і дати навички по вирішенню типових 
задач логістичного управління в ланцюгах постачань, плануванні і 
аналізу логістичної діяльності, а також пошуку рішень в умовах 
невизначеності. Знайомство з деякими сучасними інструментами, 
що допомагають забезпечити керованість та контрольованість 
логістичних систем, а також автоматизацію ряду процесів 
логістичних систем. 

Компетентності Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-2 Здатність організації та управління навантажувально- 
розвантажувальними роботами та складськими операціями на 
транспорті. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
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вантажів. 
 
СК-7 Здатність оптимізувати логістичні операції та координувати 
замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, 
дотримуватись законів, правил та вимог систем 
управління якістю. 
 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК44  Фахова іноземна мова 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Навчальна дисципліна Фахова іноземна мова для здобувачів 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)», «магістр» вищої освіти  розрахована на  7 семестр і 
передбачає вивчення загальної англійської мови та англійської 
мови професійного спілкування. 
Мета викладання дисципліни формування необхідної 
комунікативної спроможності в сферах професійного та 
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок 
практичного володіння іноземною мовою в різних видах 
мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 
професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою 
інформацією через іноземні джерела. 

Компетентності Загальні компетентності: 
ЗК-4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і 
комунікаційних технологій 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
 Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів та багажу. 
СК-12 Здатність організовувати міжнародні перевезення.. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК45 Перевантажувальні машині та обладнання 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Вивчення головних питань організації перевезень вантажів, 
організації вантажно-розвантажувальних робіт, оперативного 
керівництва  транспортним процесом, а також специфіку роботи 
рухомого складу  автотранспорту та водіїв в сучасних умовах 
господарювання 
 

Компетентності      Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-
виробничі, 
транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо 
організації та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, 
та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних 
параметрів та принципів функціонування об’єктів та пристроїв 
транспортної  інфраструктури, транспортних засобів.  

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 
 

 
ВК46 Експлуатаційні можливості транспортних засобів 
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Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Метою дисципліни є придбання студентами теоретичних знань та 
практичних умінь визначення пристосованості транспортних 
засобів до транспортування різних видів вантажів, застосування 
сучасних технологій аналізу експлуатаційних властивостей 
транспортних засобів міського транспорту та вибору раціональних 
транспортних засобів для конкретних умов перевезень. Предметом 
вивчення у дисципліні є транспортні засоби вантажного та 
пасажирського транспорту та їх експлуатаційні властивості. 
Метою дисципліни є придбання знань, умінь та навичок щодо 
визначення пристосованості транспортних засобів до 
транспортування різних видів вантажів; застосування сучасних 
технологій аналізу експлуатаційних властивостей транспортних 
засобів міського транспорту та вибору раціональних транспортних 
засобів для конкретних умов перевезень. 
Предметом є транспортні засоби вантажного та пасажирського 
транспорту та їх експлуатаційні властивості, умови експлуатації та 
вимоги до транспортних засобів, технічні показники рухомого 
складу міського транспорту. 

Компетентності      Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо 
організації та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, 
та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних 
параметрів та принципів функціонування об’єктів та пристроїв 
транспортної  інфраструктури, транспортних засобів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК47 Транспортна логістика 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Транспортна логістика — вивчення сучасного рівня теоретичних та 
практичних знань про планування, контроль та управління 
транспортуванням, доведення готової продукції до споживача, 
враховуючи його інтереси i вимоги, а також передачі, зберігання i 
обробки інформації, своєчасність автомобільних перевезень, 
забезпечення якості та відповідальності за життя пасажирів i 
збереження вантажів, глибокі знання транспортно-експедиційних 
операцій, оперативного планування вантажних перевезень, 
диспетчерське керівництво перевезеннями, автоматизованих 
системах управління пасажирськими i вантажними перевезеннями. 
Логістика сама по coбi утворює певну систему — мережу 
взаємопов’язаних функцій i процесів, мета яких - оптимальне 
управління потоками матеріалів, інформації, коштів тощо. 
Аналіз задач, які вирішуються транспортною логістикою, 
дозволить дійти до висновку про ii роль в узгодженості дій та 
інтересів безпосередніх учасників логістичних процесів. Ця 
узгодженість стосується технічних, технологічних i економічних 
питань. Таким чином, транспортна логістика забезпечує 
узгодженість транспортно-логістичної підсистеми з іншими 
підсистемами логістичної системи i відіграє вирішальну роль в 
оптимізації управління матеріальними потоками. 

Компетентності      Загальні компетентності: 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-11 Здатність працювати автономно та в команді. 
ЗК-12 Знання та розуміння  предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК-13 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
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СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-7 Здатність оптимізувати логістичні операції та координувати 
замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, 
дотримуватись законів, правил та вимог систем управління якістю. 
СК-15 Здатність організовувати транспортно-
експедиторське 
обслуговування вантажів 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

  
ВК48 Машини сільськогосподарського призначення 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Метою навчальної дисципліни є формування спеціалістів зі 
знанням повного процесу виробництва продукції рослинництва, 
яке не обмежується лише вирощуванням та збиранням, а потребує 
комплексного підбору та поєднання технологій обробітку ґрунту, 
сівби, догляду за рослинами, збиранням післязбиральної обробки, 
зберіганням і первинною переробкою продукції рослинництва. За 
умови безперебійності виробництва, збереження і переробки 
продукції рослинництва можна забезпечити цілорічне харчування 
людини а також тваринну та переробну галузь сировиною. 
Завданнями навчальної дисципліни є в процесі вивчення 
дисципліни майбутній фахівець повинен розглянути загальні 
відомості про механізми сільськогосподарських машин. 
--інженер - механік сільськогосподарського виробництва повинен 
володіти 
основними законами механізмів сільськогосподарських машин; 
-- повинен володіти методом розрахунків, 
-- конструювання та виготовлення деталей сільськогосподарських 
машин; 
-- принципами постановки факторного експерименту, обробки га 
інтерпретації його результатів; 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є технологічні 
процеси та засоби для організації виробничої діяльності 
підприємств АПК. Вивчення системи прийняття управлінських 
рішень з підвищення ефективності інженерних рішень в процесі 
розробки і виробництва продукції аграрного 
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підприємства в ринкових умовах господарювання. 
 

Компетентності      Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-
виробничі, 
транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо 
організації та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, 
та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних 
параметрів та принципів функціонування об’єктів та пристроїв 
транспортної інфраструктури, транспортних засобів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК49  Аналіз господарської діяльності АТП 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Мета: формування у студентів системи знань, необхідних для 
дослідження економіки підприємств сфери транспорту, правильної 
та об’єктивної оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової 
діяльності; теоретична та практична підготовка з наукових основ 
економічного аналізу, його методу та методології; формування 
вмінь використання економікологічних та економіко-математичних 
методів і моделей для вивчення економіки автотранспортного 
підприємства. 

Компетентності      Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
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СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК50  Планування діяльності транспортного комплексу 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 7-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Основним завданням вивчення даної дисципліни є оволодіння 
теорією і 
практикою планування виробничої діяльності дорогі, структурних 
підрозділів для вирішення загальної стратегічної задачі по 
розробки планів, які забезпечують виконання заданого обсягу 
перевезень необхідними трудовими, матеріальними і грошовими 
ресурсами, проведення заходів щодо вдосконалення корпоративної 
системи управління. 

Компетентності Загальні компетентності: 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК-12 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
  Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-13 Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо 
організації та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, 
та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних 
параметрів та принципів функціонування об’єктів та пристроїв 
транспортної інфраструктури, транспортних засобів. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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ВК51  Міжнародний маркетинг 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 8-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  Основним завданням вивчення даної дисципліни є формування у 
студентів цілісної уяви про специфіку міжнародної маркетингової 
діяльності; засвоєння студентами категоріального апарата, що 
використовується при здійсненні міжнародної маркетингової 
діяльності; формування системи знань про теоретичні засади 
аналізу міжнародного маркетингового середовища та оцінювання 
його привабливості для здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності; засвоєння методів отримання та оброблення 
маркетингової інформації в міжнародній діяльності 

Компетентності Загальні компетентності: 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-12 Знання    та розуміння предметної області та
 розуміння 
професійної діяльності. 
    Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-
виробничі, 
транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 
СК-12  Здатність організовувати міжнародні перевезення. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК52  Управління якістю продукції та  послуг 
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Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 8-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Курс «Управління якістю продукції та  послуг» охоплює широкий 
круг проблем і тому зв’язаний практично зі всіма дисциплінами, 
які викладають у вузах, оскільки його мета – не тільки 
вдосконалення споживчих характеристик продукції і послуг, але і 
поліпшення якості соціально-економічних і психологічних сторін 
життя людей, на що і орієнтовані всі предмети і науки. 
Головна ідея управління якістю заснована на тому, що поняття 
«поліпшення якості» повинне вживатися стосовно будь-якої сфери 
діяльності, оскільки якість продукції – наслідок якісного виконання 
всіх видів робіт. 

Компетентності     Загальні компетентності: 
ЗК-12 Знання    та розуміння предметної  області та розуміння 
професійної діяльності. 
    Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 
СК-16 Здатність врахувати  людський  фактор в транспортних 
технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК53  Психологія праці 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 8-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація  
Навчальна  дисципліна «Психологія праці» дає загальне уявлення 
про історію виникнення психології праці, її становлення, про 
методи, що використовуються психологією праці, поняття про 
ергономіку. Розглядаються проблеми виникнення та становлення 
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наукових методів дослідження процесів праці, основні концепції, 
що пояснюють процес праці, підвищення ефективності та 
продуктивності праці та їх розвиток за кордоном. Розглядаються 
дослідження та підходи до фіксації, опису та пояснення процесів 
праці науковцями. 
 В процесі вивчення навчальної дисципліни приділяється увага 
здібностям як чинникам професійної діяльності та індивідуально-
психологічним особливостям особистості, що забезпечують успіх у 
діяльності, швидкість і легкість оволодіння нею. Як враховуються 
психофізіологічні показники у процесі підбору, розстановки та 
навчання персоналу. 
Розглядаються основні психологічні механізми адаптації людини 
до діяльності, проблеми психологічного аналізу діяльності та 
компоненти діяльності.  Основні типи і види професійної 
діяльності. Орієнтування у переліку професій. Застосування 
закономірностей, знайдених при вивченні конкретних професій. 
Поняття функціонального стану, поняття надійності та ціни 
діяльності, класифікація функціональних станів та напруженості 
праці. 

Компетентності      Загальні компетентності: 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
     Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну 
ефективність 
СК-16 Здатність врахувати людський фактор в 
транспортних 
технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК54  Психологія управління 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 8-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 
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Анотація Навчальна дисципліна «Психологія управління» покликана 
допомогти студенту досягнути розуміння сутності психології 
управління як науки, котра вивчає психологічні закономірності 
управлінської діяльності, роль психологічних чинників в 
управлінні, психологічні механізми прийняття рішень, методи 
ефективного ділового спілкування, групову динаміку та 
психологію формування організаційних структур й кадрової 
політики. У процесі вивчення дисципліни студенти мають 
усвідомити психологічні аспекти прийняття управлінських рішень, 
здійснити аналіз структури і факторів полімотивації особистості, 
рефлексувати переваги і недоліки різних стилів управління, 
опанувати знаннями основних груп маніпулятивних технологій, 
уміннями використовувати професіограми і психограми при доборі 
кадрів. 

Компетентності Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів та багажу. 
СК-5 Здатність до оперативного управління рухом транспортних 
потоків. 
СК-10 Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну 
ефективність 
СК-16 Здатність врахувати людський фактор в 
транспортних технологіях. 

Семестровий 
контроль 

Залік  

  
ВК55  Методи та алгоритми прийняття рішень 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 8-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Знання та вміння, набуті при вивченні предмету можуть бути 
використані при розв’язанні проблем, пов’язаних з необхідністю 
забезпечення нормальної роботи підприємства, при виборі та 
визначенні умов, факторів та методів прийняття раціональних 
рішень та використанні результатів їх застосування при 
дослідженні, вирішенні та висвітленні конкретних проблем 
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підприємницької діяльності. Ознайомлення з системою та 
методами розробки й реалізації управлінських і функціональних 
рішень, змістом і послідовністю дій осіб, які приймають рішення в 
різних умовах дасть можливість ефективно функціонувати 
підприємству. 
Мета та цілі курсу: Формування у майбутніх фахівців комплексу 
теоретичних знань і практичних вмінь, навичок щодо використання 
широкого спектру сучасних методів прийняття управлінських 
рішень на основі системного аналізу, математичного моделювання 
та оптимізації діяльності суб’єктів господарювання в умовах 
ринкової економіки, застосовуючи вітчизняний і 
зарубіжний досвід у цій галузі. 

Компетентності      Загальні компетентності: 
ЗК-5 Навики використання інформаційних і
 комунікаційних 
технологій 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК-12 Знання    та розуміння предметної області та
 розуміння 
професійної діяльності. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-8 Здатність проектувати транспортні (транспортно-
виробничі, 
транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  
ВК56  Управління проектами на автотранспорті 
 

Рівень РВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс 8-й семестр 
Обсяг 3 кредита ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Анотація Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у майбутніх 
фахівців належних практичних умінь і навичок застосування 
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універсального інструментарію розробки та реалізації 
універсальних проектів для досягнення ефективного 
функціонування й розвитку підприємств. 
Завдання навчальної дисципліни: засвоїти основні теоретичні, 
методичні та організаційні основи проектного менеджменту; 
оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого 
циклу проекту; ознайомитися з особливостями, принципами та 
задачами проектного менеджменту у сфері інформатизації; 
ознайомитися з можливостями найбільш поширених в Україні 
програмних засобів управління проектами; набути практичних 
навичок створення інформаційної системи управління проектами у 
середовищі MS Project; отримати практичні навички організації, 
планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-
проектами; навчитися застосовувати набуті знання з управління 
проектами при здійсненні проектів інформатизації соціально-
економічний об’єктів, реінжинірингу бізнеспроцесів, 
консалтингових проектів, пов’язаних із впровадженням 
інформаційних технологій тощо. 

Компетентності        Загальні компетентності: 
ЗК-6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК-7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами. 
     Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1 Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 
функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 
впливу зовнішнього середовища. 
СК-3 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
вантажів. 
СК-4 Здатність організовувати та управляти перевезенням 
пасажирів 
та багажу. 
СК-6 Здатність організовувати взаємодію видів транспорту. 
СК-9 Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 
технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові 
організації перевезень. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 


