
Дисципліна Стратегія сталого розвитку транспорту 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку 

транспорту» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і 

практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: проблем розвитку 

транспортного сектору України та принципів транспортної політики 

України; концепції розвитку автомобільної промисловості і 

регулювання ринку; зменшення викидів, пов’язаних із транспортною 

галуззю. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

основні закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем; 

взаємозв’язки між факторами розвитку видів транспорту; індикатори 

сталого розвитку транспорту; умови і управлінські механізми 

забезпечення прогресивного або еколого-соціально-економічно 

збалансованого розвитку.  

вміти: 

розраховувати локальні та регіональні індикатори сталого розвитку; 

здійснювати моніторингові дослідження природних і соціально-

економічних систем; обґрунтовувати рішення, пов’язані з розвитком 

соціально-економічних систем; формувати плани дій для 

збалансованого розвитку регіонів; впроваджувати рішення, необхідні 

для забезпечення сталого розвитку в умовах інформаційного 

суспільства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Стратегія сталого розвитку транспорту» є 

досить важливою у формуванні у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань і практичних навиків щодо ключових проблем, цілей, принципів 

та пріоритетів розвитку транспортної системи України з точки зору 

загальнонаціональних потреб та інтересів на період до 2025 року. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття. 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній 

літературі, базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю 

інформацію. 

РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та 

професійного розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення 

ефективності праці співробітників об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-

правові та законодавчі акти України, міжнародні нормативні 

документи, Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту 

України, інструкції та рекомендації з експлуатації, ремонту та 

обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх систем та 

елементів. 

РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи. 

РН 15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних та/або 

виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати 

тривалість та послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати 

наслідки реалізації проектів. 

РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні 



показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

фахові 

ФК 1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та 

рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту та їх систем. 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

основ конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і 

основ розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, 

обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як 

об’єкта управління, застосовувати експертні оцінки для вироблення 

управлінських рішень щодо подальшого функціонування підприємства, 

забезпечувати якість його діяльності. 

ФК 13. Здатність аналізувати техніко-експлуатаційні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою 

виявлення й усунення негативних чинників та підвищення ефективності 

їх використання. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


