
 

Дисципліна Транспортна географія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Володіти дисциплінами: географія, основи загального курсу транспорту, 

розуміння дорожньої інфраструктури,  

Що буде вивчатися Питання організації перевезень різними видами транспорту, 

формування системи наукових знань в області транспортних систем 

світу у сучасних умовах роботи транспортно-дорожнього комплексу, 

навичок вибору маршруту перевезень, що відповідає вимогам 

кваліфікаційної характеристики бакалавра даного напряму. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для 

вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області 

організації перевезень; набуття студентами знань про географічну 

структуру світової транспортної системи та про особливості розподілу 

транспортних об’єктів за видами транспорту;  створення цілісної 

географічної картини транспортної системи. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній 

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

інформацію. 

РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності. 

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 25. Презентувати результати досліджень та професійної діяльності 

фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

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

діяльності). 

ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

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 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 14. Здатність брати активну участь у дослідженнях та 

експериментах, аналізувати, інтерпретувати і моделювати окремі явища 

і процеси у сфері автомобільного транспорту. 



Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 


