
 

Дисципліна Вантажопідйомна і транспортуюча техніка 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і 

практичних навичок у здобувачів вищої освіти з: вищої математики, 

фізики, охорони праці, ергономіки. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: 

особливості всіх видів вантажів, що перевозяться, вимоги до 

транспортних засобів з метою збереження кількості та якості вантажів; 

вимоги до транспортних засобів з метою забезпечення безпеки 

транспортного процесу та охорони навколишнього середовища; 

уміти:  

визначити режими зберігання, перевантаження та транспортування і 

вимоги до транспортних засобів і упаковки; розробити комплекс 

захисно-профілактичних та протидіючих заходів щодо внутрішніх та 

зовнішніх агресивних факторів вантажу; встановлювати вимоги до умов 

зберігання вантажів і визначати можливість їх сумісного зберігання; 

оцінити сумісність вантажів, які підлягають перевезенню; розрахувати 

варіанти графіків руху; встановити вимоги до транспортних засобів, 

вантажних механізмів, режиму перевезень, підготовки екіпажів 

транспортних засобів; складати принципові схеми транспортно-

технологічних систем та вміти визначати ланки та елементи 

транспортно-технологічних систем. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Теоретичні знання та практичні навички з питань систематизації та 

аналізу вантажів за видами ознаки для забезпечення ефективного 

використання транспортних засобів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації 

безпечної діяльності у сфері транспортних систем та технологій. 

РН 11. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. 

Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний 

аналіз та прогнозування роботи транспортних систем. 

РН.12. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації 

навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки 

проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати 

механізми та засоби проведення навантажувально-розвантажувальних 

робіт. 

РН 21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної 

діяльності. 

РН 26. Досліджувати проблеми людського фактору, пов’язані з 

транспортом, а також наслідки помилок для безпеки та управління. 

Визначати моделі поведінки у зв’язку з помилками. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

загальні 

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності.  

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 13. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
спеціальні 

СК 1. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 

функціонування транспортних процесів і систем та технологій з 

урахуванням впливу зовнішнього середовища. 



СК 2. Здатність організації та управління навантажувально- 

розвантажувальними роботами та складськими операціями на 

транспорті. 

СК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної 

діяльності. 

СК 16. Здатність враховувати людський фактор в транспортних 

технологіях. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 

(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна  

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


