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1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ 
 

1.1. Загальні положення 

 

Робоча програма складена на підставі ГСВО за напрямом підготовки 

6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» згідно з на-

вчальним планом спеціальностей «Організація перевозок і управління на ав 

транспорті ( автомобільному)» та «Організація і регулювання дорожнього 

руху», вимог наказу Міністерства освіти України №161 від 02.06.1993 р. та 

вказівок до складання навчальної програми дисципліни від 29.05.2008 р. 

«Загальний курс транспорту» є дисципліною з циклу дисциплін профе-

сійної та практичної підготовки, на якій базується вивчення спеціальних дис-

циплін при підготовці фахівців за даною спеціальністю.  

Дисципліна складається з таких розділів: 

1. Загальні поняття та позначення. 

2. Види транспорту та їх технічне оснащення. Техніко – економіко – 

експлуатаційні характеристики видів транспорту. 

3. Основи транспортного процесу. Особливості автомобільного тран-

спорту.  

4. Основи взаємодії видів транспорту. Транспортні системи. Керу-

вання транспортом. 

 

1.2. Мета викладання дисципліни 

 

Засвоєння студентами поняття «Єдина транспортна система» та усві-

домлення важливості всіх видів транспорту для своєчасного і якісного задо-

волення потреб галузей економіки та населення в перевезеннях, підвищення 

економічної ефективності роботи транспортної системи України.  

 

1.3. Задачі вивчення дисципліни і основні вимоги до рівня  

       засвоєння змісту дисципліни 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 

1.3.1. засвоєння особливостей різних видів транспорту; 

1.3.2. визначення економічної доцільності використання різних видів 

транспорту, враховуючи економічні показники та екологічні впливи на 

навколишнє середовище. 

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати: 

1) структури і взаємодії транспортних систем; 

2) техніко – економіко – експлуатаційні характеристики окремих видів 

транспорту; 

3) основні поняття про планування, координування та керування роботою 

різних видів транспорту та їх взаємодія з іншими галузями. 
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- мати навички: 

1) аналізу розвитку окремих видів транспорту; 

2) вибору маршруту та рухомого складу при перевезенні; 

3) дослідження пасажиропотоку на маршруті міського транспорту. 

  

1.4. Перелік дисциплін, необхідних для вивчення даної дисципліни 
 «Загальний курс транспорту» є базою для наступних дисциплін: «Тран-

спортні засоби», «Технологія, організація та управління вантажними автомо-

більними перевезеннями», «Технологія, організація та управління пасажир-

ськими автомобільними перевезеннями», «Спеціалізований рухомий склад та 

вантажно-розвантажувальні засоби». 

 

1.5. Місце дисципліни в професійній підготовці спеціаліста 

«Загальний курс транспорту» є початковою при підготовці бакалаврів 

за напрямом «Транспортні технології» (автомобільний транспорт). 

 

2. РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН 

Розподіл навчальних годин дисципліни «Загальний курс транспорту» 

за основними видами навчальних занять наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 - Розклад навчальних годин дисципліни «Загальний курс 

транспорту»  
 

Види навчальних занять 

Всього Семестр 

годин 
кредитів 

ECTS 
1 

Загальний обсяг дисципліни 

- теоретична частина 

- курсове проектування 

134 

134 

- 

4 

4 

- 

134 

134 

- 

1. Аудиторні заняття 

з них: 

1.1. Лекції 

1.2. Лабораторні заняття 

1.3. Практичні заняття    

 

68 

 

34 

- 

34 

 

 68 

 

34 

- 

34 

2. Самостійна робота 

з них: 

  2.1. Підготовка до аудиторних 

занять 

   

34 

 

 

34 

 

 34 

 

34 

 

4. Контрольні заходи (іспит) 32  32 
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     3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

3.1. Семестр 1 

 

3.1.1. Лекційні заняття 

 

Тема і зміст лекцій дисципліни «Загальний курс транспорту» наведені в 

табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Теми і зміст лекцій семестру 1 
 

Номер 

теми 

Назва теми та її зміст Обсяг 

лекцій, 

академ. 

годин 

Обсяг са-

мостійної 

роботи, 

академ. го-

дин 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Транспортна система країни і 

її регіонів та термінологія. 

Вступ. Основні поняття про транспорт і 

транспортну систему. Класифікація транс-

порту. 

2 1 

2 Залізничний транспорт. Історичні переду-

мови виникнення, техніко – економічні 

особливості, основні елементи технічного 

оснащення залізничного транспорту. Осно-

вні показники роботи. 

 

2 1 

 3 Автомобільний транспорт. Історія виник-

нення, техніко – економічні особливості. 

Характеристика технічної бази, технології, 

організації і управління на автомобільному 

транспорті. Основні показники роботи. 
 

2 1 
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Продовження табл. 3.1 

 

1 2 3 4 

4 Водний транспорт. Історія виникнення судноплавства, тех-

ніко – економічні особливості морського і річкового видів 

транспорту. Характеристика технічної бази, технології, ор-

ганізації перевезень і управління. Основні показники робо-

ти водного транспорту. 

2 1 

5 Авіаційний транспорт. Історія зародження, техніко - еко-

номічні особливості. Характеристика технічної бази, тех-

нології і управління на повітряному транспорті, основні 

показники його роботи. 

2 1 

6 Трубопровідний транспорт. Техніко – економічні особли-

вості, технічна база. Промисловий транспорт. 

 

2 1 

7 Екологічні проблеми транспортних сполучень. Вплив тра-

нспорту на біосферу Землі. 

2 1 

8 Проблеми та шляхи підвищення екологічної безпеки різних 

видів транспорту. 

2 1 

 Всього лекційних занять модулю 1 16 8 

9 Модуль 2. Діяльність різних видів транспорту. 

Міський транспорт. Характеристика міських видів транс-

порту. Проблеми розвитку. Організація і управління місь-

ким транспортом. 

 

2 1 

10 Нетрадиційні види транспорту. Електромобіль. Геліотран-

спорт. Монорейкові дороги. Судна на повітряній подушці. 

Апарати на магнітній підвісці. Пасажирський трубопровід-

ний транспорт. Дирижаблі. Пневмопоїзди. 

 

2 1 

11 Сучасний стан і діяльність суходільних видів транспорту. 

Основні проблеми і перспективи розвитку. 

 

2 1 

12 Сучасний стан і діяльність водних видів транспорту. Осно-

вні проблеми і перспективи розвитку. 

 

2 1 
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Продовження табл. 3.1 
 

1 2 3 4 

13 Сучасний стан і діяльність повітряного і трубопровідного 

видів транспорту. Основні проблеми і перспективи розвит-

ку. 

2 1 

14 Характеристика шляхів сполучення загального користу-

вання. Євроінтеграційні процеси єдиної транспортної сис-

теми України. 

2 1 

15 Взаємодія різних видів транспорту. Загальна характеристи-

ка перевізного процесу, транспортної забезпеченості й дос-

тупності. Основні критерії вибору виду транспорту для пе-

ревізного процесу. 

2 0,5 

16 Форми взаємодії різних видів транспорту. Технологічна 

взаємодія видів транспорту в транспортних вузлах.  

2 0,5 

17 Технологічна взаємодія видів транспорту при безпереван-

тажувальних перевезеннях. Інтермодальні і контейнерні 

перевезення. Поромні перевезення. 

1 0,5 

18 Технологічна взаємодія видів транспорту при пасажирсь-

ких перевезеннях. Основні показники роботи транспорту. 

1 0,5 

 Всього лекційних занять модулю 2 18 8 
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3.1.2. Практичні роботи 

Таблиця 3.2 – Теми і зміст практичних робот 1 семестр 
 

№ 

п/п 
Назва теми та  зміст практичних занять 

Обсяг 

практичних 

робот,  

академ. го-

дин 

Обсяг са-

мостійної 

роботи, 

академ. го-

дин 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

Модуль 1. Транспортна система країни і 

її регіонів та термінологія. 

Практична робота №1. 

Техніко – економічна характеристика 

суходільних видів транспорту. 

1.1. Стисла характеристика основних 

етапів розвитку та науково – технічні про-

блеми подальшого вдосконалення залізни-

чного і автомобільного видів транспорту. 

1.2. Розрахунок основних показників робо-

ти залізничного і автомобільного видів 

транспорту. 

 

4 2 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Практична робота №2. 

Техніко – економічна характеристика 

водного транспорту. 

2.1. Характеристика основних етапів роз- 

витку та науково -  технічні проблеми по-

дальшого вдосконалення морського і річ-

кового видів транспорту. 

2.2. Розрахунок основних показників ро- 

боти водного транспорту. 
 

4 2 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

Практична робота №3. Техніко – еконо-

мічна характеристика повітряного і 

трубопровідного видів  транспорту. 

3.1. Характеристика основних етапів роз-  

витку та науково -  технічні проблеми по 

дальшого вдосконалення повітряного і тру- 

бопровідного видів транспорту. 

3.2. Розрахунок основних показників ро- 

боти повітряного і трубопровідного видів  

транспорту. 

 

4 2 
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Продовження таблиці 3.2 

 

1 2 3 4 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

Практична робота №4. Екологічна безпе-

ка транспортних сполучень. 

4.1. Порівняльна екологічна характеристи-

ка видів транспорту. 

4.2. Характеристика основних напрямків 

зменшення шкідливого впливу транспорту 

на навколишнє середовище і людей. 

 

2 1 

9. Модульна контрольна робота №1. 2 1 

 Всього лабораторних робот  модулю 1 16 8 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

Модуль 2. Діяльність різних видів транс-

порту. 

Практична робота №5. Характеристика 

транспортної системи України. 
5.1. Визначення питомої ваги окремих ви-

дів транспорту загального користування в 

транспортній системі України. 

5.2. Аналіз роботи всіх видів транспорту 

України за останні п’ять років.  

 

4 2 

 

 

 

12. 

 

13. 

Практична робота №6. Характеристика 

транспортної системи Донецького регіо-

ну. 

6.1. Аналіз роботи видів транспорту Доне-

цького економічного району. 

6.2. Аналіз змін техніко-економіко-

експлуатаційних характеристик транспорту 

Донецького економічного району. 

 

 

4 2 

 

 

 

 

14. 

 

15. 

Практична робота № 7. Вибір виду тран-

спорту для виконання визначеної транс-

портної роботи вантажних перевезень. 

7.1. Розрахунок критеріїв вибору виду тра-

нспорту. 

7.2. Визначення показників якості транспо-

ртних послуг. 

 

4 2 
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Продовження таблиці 3.2 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

16. 

 

17. 

Практична робота № 8. Вибір видів тран-

спорту для виконання визначеної транс-

портної роботи пасажирських переве-

зень. 

8.1. Розрахунок критеріїв вибору транспор-

ту. 

8.2. Визначення показників якості транспо-

ртних послуг. 

2 

4 2 

18 Модульна контрольна робота №2 2 2 

 Всього лабораторних робот  модулю 2 18 10 

 

3.1.3. Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів складається з самостійної проробки лек-

ційного матеріалу при підготовці до практичних робот і лекційних занять, 

роботи з основною та додатковою літературою. Обсяг самостійної роботи на-

ведено в табл. 3.1, 3.2. 

 

    

  

4. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА  

    ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

4.1. Види контролю 
 

Основні контрольні заходи: 

- поточний контроль; 

- МРК №1 і №2 

- підсумковий (семестровий) контроль-іспит; 

 

 

4.2. Перелік типових завдань до 1 модульно-рейтингового контролю 

знань студентів  

 

1. Основні поняття та термінологія про транспорт і транспортну систему. 

2. Класифікація транспорту. 

3. Зародження транспорту та основні етапи його розвитку. 

4. Транспорт, як джерело забруднення навколишнього середовища, шуму 

та причин транспортних  подій. 
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5. Основні вимоги до транспорту. 

6. Історичні передумови виникнення залізничного транспорту.  

7. Техніко-економічні особливості залізничного транспорту.  

8. Основні елементи технічного оснащення залізничного транспорту. 

9. Основні показники роботи залізничного транспорту. 

10. Історія виникнення автомобільного транспорту. 

11. Техніко-економічні особливості автомобільного транспорту. 

12. Характеристика технічної бази, технології, організації і управління на 

автомобільному транспорті. 

13.  Основні показники роботи автомобільного транспорту. 

14. Історія виникнення судноплавства. 

15. Техніко – економічні особливості морського транспорту. 

16. Техніко – економічні особливості річкового транспорту. 

17. Характеристика технічної бази, технології, організації і управління на 

морському транспорті. 

18. Характеристика технічної бази, технології, організації і управління на 

річковому транспорті. 

19. Основні показники роботи морського транспорту. 

20. Основні показники роботи річкового транспорту. 

21. Історія зародження авіаційного транспорту.  

22. Техніко-економічні особливості авіаційного транспорту .  

23. Характеристика технічної бази, технології, організації і управління на 

авіаційному транспорті. 

24. Основні показники роботи авіаційного транспорту. 

25. Техніко – економічні особливості трубопровідного транспорту. 

26. Технічна база трубопровідного транспорту. 

27. Промисловий транспорт. 

28. Екологічні проблеми транспортних сполучень. 

29. Вплив транспорту на біосферу Землі.  

30. Проблеми та шляхи підвищення екологічної безпеки різних видів тран-

спорту . 

 

 

4.2.3 Перелік типових завдань до 2 модульно - рейтингового контро-

лю знань студентів  

 

1. Міський транспорт.  

2. Характеристика міських видів транспорту.  

3. Проблеми розвитку міського транспорту.  

4. Організація і управління міським транспортом. 

5. Нетрадиційні види транспорту.  

6. Електромобіль.  

7. Геліотранспорт.   

8. Монорейкові дороги.  
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9. Судна на повітряній подушці.  

10. Апарати на магнітній підвісці. 

11. Пасажирський трубопровідний транспорт.  

12. Дирижаблі. 

13. Пневмопотяги.  

14. Сучасний стан і діяльність суходільних видів транспорту. 

15. Основні проблеми і перспективи розвитку суходільних видів транспор-

ту.  

16. Сучасний стан і діяльність водних видів транспорту. 

17. Основні проблеми і перспективи розвитку водних видів транспорту.  

18. Сучасний стан і діяльність повітряного і трубопровідного видів транс-

порту. 

19. Основні проблеми і перспективи розвитку повітряного і трубопровід-

ного видів транспорту.  

20. Характеристика шляхів сполучення загального користування. 

21. Євроінтеграційні процеси єдиної транспортної системи України. 

22. Взаємодія різних видів транспорту. 

23. Загальна характеристика перевізного процесу, транспортної забезпече-

ності й доступності. 

24. Основні критерії вибору виду транспорту для перевізного процесу. 

25. Форми взаємодії різних видів транспорту. 

26. Технологічна взаємодія видів транспорту в транспортних вузлах. 

27. Технологічна взаємодія видів транспорту при безперевантажувальних 

перевезеннях. 

28.  Інтермодальні і контейнерні перевезення. 

29. Поромні перевезення. 

30. Технологічна взаємодія видів транспорту при пасажирських перевезен-

нях. 

31.  Основні показники роботи пасажирського транспорту. 
 

 

4.2.4. Перелік типових завдань до іспиту 

 

До семестрового контролю-іспиту винесені питання І і ІІ модульного 

контролю знань. 
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5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА І 

НАВЧАЛЬНІ ЗАСОБИ 

 

5.1. Основна та додаткова література 

 

                                             Основна: 
 
 

1. Міщенко М.І. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник / М.І. Мі-

щенко, А.В. Хімченко, І.Ф. Вороніна, Ф.М. Судак. —Горлівка: АДІ ДВНЗ 

«ДонНТУ», 2009. — 326 с. 

2. Л.Ю. Яцківський, Д.В. Зеркалов Загальний курс транспорту. Книга 1. На-

вчальний посібник К.: Арістей, 2007. - 544 с. 

3. Єдина транспортна система. Навчальний посібник / Ю.В. Соболев, В.Л. 

Дикань, О.Г. Дейнека, І.М. Писаревський, Л.О. Позднякова К.: ООО 

«Олант», 2002. - 288 с. 

4. Громов Н.Н. и пр. Единая транспортная система. -М. : Тр.- 1987 Г.-304 с. 

5. Галабурда В. Г. и пр.Единая транспортная система. -М. : Тр-т, 1996г.-295 с. 

6. Аксенов И. Б. Единая транспортная система. - Г.: Тр-т, 1980 г. - 272с. 

7. Афанасьев Л. Л. и пр. Единая транспортная система и автомобильные пе-
ревозки. - Г.: Тр-т, 1984 г.333 с. 

 

Додаткова: 

1. Методичні вказівки до виконання  практичних робіт з дисципліни «Загаль-

ний курс транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспо-

ртні технології» ( автомобільний транспорт ) / укл. Міщенко М.І., Вороніна 

І.Ф. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ 2010, –   46 с. 

2. Автомобільний транспорт в Україні. Нормативна база.-К: КНТ, АТІКА, 

2004.- 504с. 

3. Слайди лекцій за обраними темами.  

 

 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK3

