
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод» 

№ 

з/п 
Назва поля Опис 

1.  Назва дисципліни Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод 

2.  Статус Вільного вибору 

3.  Спеціальності Для всіх спеціальностей  

4.  Мова викладання Українська 

5.  Семестр, в якому викладається  для бакалаврів: на базі ПЗСО – 6-й. 

6.  

Кількість:  

 кредитів ЄКТС 

 академічних годин  

6 сем., 3 кр. (18 лек., 18 пр., 54 сам.). 

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) 

Богатчук І.М.: лек. та лаб. 

10.  
Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни  
Навчання на будь-яких спеціальностях 

11.  
Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Базові знання та практичні навички з основ 

експертизи і анализу дорожньо-транспортних 

пригод на автомобільному транспорті. 

 

12.  
Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

       В Україні на 1000 осіб населення припадає 

більше 200 легкових автомобілів. На даний час 

автомобільна транспортна система України налічує  

більше 9,2 млн. транспортних засобів Під час 

експлуатації автомобілів виникає значна кількість 

дорожньо-транспортних пригод, які є з вини водія і 

не з його вини, що у деяких випадках необхідно 

доказати. За даними статистики у 2019 році 

кількість ДТП сягнула 160675 випадків 

[https://www.radiosvoboda.org/a/news-dtp-ukraina-

2019/30420329.html]. Така кількість ДТП вимагає 

формування системних знань в сфері виконання 

автотранспортних експертиз, формування умінь 

аналізу причин дорожньо-транспортних пригод і 

розробки методик з визначення причин ДТП в 

залежності від ситуації. 

         Одержані знання та навички дозволять в 

подальшому працювати в напрямку експертизи,   

аналізу і попередження дорожньо-транспортних 

пригод на автомобільному транспорті. 

 

13.  Особливості навчання на курсі 

Основна увага зосереджена на лекційних і 

практичних заняттях і одержанні студентами 

реальних вмінь і навичок з класифікації видів та 

форм дорожньо-транспортних пригод, особливостей 

аналізу причин дорожньо-транспортних пригод, 

експертизи ДТП тощо. 

  



14.  Стислий опис дисципліни 

Акцентується увага на класифікації ДТП, загальній 
характеристиці методів оцінки визначення причин 
виникнення ДТП, проведені  аналізу причин ДТП в 
залежності від ситуації, розробки заходів щодо їх 
запобігання. 
Формування системи знань, розумінь і 

концептуальних основ, які дозволяють 

організовувати і здійснювати експертизу ДТП із 

застосуванням методик експертних досліджень 

наїзду автомобілів на пішоходів, маневру 

автомобілів, зіткнення автомобілів та технічного 

стану автомобілів.  

Розгляді на практичних заняттях особливостей 

аналізу різних видів дорожньо- транспортних 

пригод. Методології розробки методів аналізу 

дорожньо-транспортних пригод. Експертизи 

типових ДТП (наїзду автомобілів на пішоходів, 

маневру автомобілів, зіткнення автомобілів та 

виникнення ДТП із-за незадовільного технічного 

стану автомобілів тощо). 

Отриманні знання пригодяться як в особистому 

житті так і на виробництві.  

15.  
Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна - 

максимальна) 

На лекціях – до 120,  

на практичних заняттях – до 15. 

 

 
 

 


