
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИЛІНИ 

«Дорожні перевезення небезпечних вантажів» 

№ 

з/п 

Назва поля Опис 

1. Назва дисципліни Дорожні перевезення небезпечних вантажів 

2. Статус Вільного вибору 

3. Спеціальності Для всіх спеціальностей  

4. Мова викладання Українська  

5. Семестр в якому викладається Для бакалаврів на пазі ПЗСО – 6-й. 

6. Кількість: 

- кредитів ЄКТС 

3 кредити 

18 год. лекцій, 18 практичних, 54 самост. 

робота  

7. Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

залік 

8.  Кафедра, що забезпечує викладання Автомобільного транспорту 

9.  Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Мельник В.М.: лек. та практ. 

10. Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни 

Навчання на технічних спеціальностях 

11.  Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Базові знання та практичні навички з 

організації перевезень небезпечних вантажів 

автомобільними дорогами. 

12. 

Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Одержані знання та навички дозволять в 

подальшому користуючись стандартами і 

технічною літературою під час перевезення 

небезпечних вантажів виконувати маркування 

упаковок та автотранспортних засобів;  

проводити підбір автомобільних цистерн для 

конкретних видів вантажів; користуватися 

довідковою та нормативною літературою;  

визначати звільнені кількості небезпечних 

вантажів. 

13. 

Особливості навчання на курсі 

Основна увага зосереджена на практичних 

заняттях і одержанні студентами реальних 

навичок з приймання вантажу до перевезення; 

маркування і пломбування вантажу; 

завантаження автомобіля; оформлення 

документації; здійснення процесу перевезення 

і доставки вантажу одержувачеві; 

розвантаження автомобіля; приймання 

вантажу одержувачем; проведення розрахунків 

за перевезення вантажу. 

14 

Стислий опис дисципліни 

Автомобільний транспорт в Україні набуває 

дедалі більшого значення. За обсягом 

вантажообороту автотранспорт не 

поступається залізничному й морському.  

Вантажами, які перевозять автотранспортом, в 

основному є продукція сільського 

господарства, харчової і легкої промисловості, 



будівельні матеріали та небезпечні вантажі.  

Тому усі питання, які стосуються організації 

перевезень вантажів автомобільним 

транспортом полягають в приймання вантажу 

до перевезення; маркування і пломбування 

вантажу; завантаження автомобіля; 

оформлення документації; здійснення процесу 

перевезення і доставки вантажу одержувачеві; 

розвантаження автомобіля; приймання 

вантажу одержувачем; проведення розрахунків 

за перевезення вантажу. Для вирішення даних 

питань спрямоване вивчення дисципліни 

«Дорожні перевезення небезпечних вантажів». 

15. Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна - 

максимальна) 

На лекціях – 20-120,   

на практичних заняттях – до 30. 

 

 


