
 

Дисципліна Транспортна географія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 2 

Обсяг 3 кредити 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Транспортних технологій та засобів  АПК 

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) 

Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін. 

Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні 

технології, «Інформаційні бази даних», Internet-ресурси, програмні 

засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології. 

Ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу 

для ефективного розвитку країни. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Володіння навиками використання сучасного програмного забезпечення, 

Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння основними 

методами, способами і засобами отримання, зберігання та переробки і 

використання технічної інформації у професійній діяльності. 

Здатність спілкуватися та співпрацювати з фахівцями інших галузей, 

адаптуватися в соціальному та професійному середовищі. 

Здатність усвідомлювати відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності перед громадськістю. 

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 дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту та їх систем. 

Здатність використовувати в професійній діяльності знання з устрою 

інфраструктури автомобільного транспорту, організації руху і 

перевезень, розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, 

визначати вимоги до їхньої конструкції. 

Інформаційне 

забезпечення 

робота в середовищі Moodle 

Форма проведення 

занять 

Лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота, контрольні завдання, тести. 



Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 

 


