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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі  «Методичних 

рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», 

затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних 

документів.  

 

1. Пояснювальна записка 
 
1.1. Заплановані результати. 

Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. 

Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення 

дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень і транспортних технологій. 

Метою викладення дисципліни є забезпечення майбутніх фахівців конкретними знаннями 

щодо визначення умов перевезень вантажів, підготовки вантажу до перевезення, використання 

вантажопідйомності транспортних засобів. 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- надання майбутнім фахівцям знання класифікації і транспортної характеристики 

вантажів, їх тари й упаковки, маркування вантажів; 

- засвоєння принципів сумісності вантажів; 

- вивчення правил перевезень вантажів за видами транспорту; 

- надання вмінь визначати умови перевезень окремих видів вантажів на різних видах 

транспорту, готувати вантаж до перевезення, раціонально використовувати вантажопідйомність 

транспортних засобів. 

У результаті опанування дисципліною «Основи вантажних перевезень за видами 

транспорту» у студентів повинні бути сформовані наступні компетентності: 
- здатність визначати умови перевезень вантажів в залежності від їх властивостей; 

- здатність обирати тару й упакування вантажів за видами транспорту та визначати 

допустимі габарити та масу вантажів; 

- здатність раціонально використовувати вантажопідйомність транспортних засобів. 

- здатність організовувати та управляти перевезенням окремих категорій вантажів (за 

видами транспорту); 

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички 

технології, організації та управління вантажними перевезеннями для рішення інженерних задач на 

виробництві. 

 

Міждисциплінарні зв’язки  
Навчальна дисципліна «Основи вантажних перевезень за видами транспорту» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Транспортна географія», «Загальний курс транспорту», «Фізика», 

«Хімія» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Організація пасажирських та вантажних 

перевезень на авіаційному транспорті», «Змішані вантажні перевезення», «Транспортно-логістичні 

системи та процеси». 
 
1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 

одного навчального модуля, а саме: навчального модуля №1 «Основи вантажних перевезень за 
видами транспорту», який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 

навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та 

аналіз результатів її виконання. 
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Модуль №1 «Основи вантажних перевезень за видами транспорту» 
Тема 1. Класифікація вантажів. Властивості вантажів. Об’ємно-масові 

характеристики вантажів. 
Поняття та предмет курсу „Основи вантажних перевезень за видами транспорту”. Мета 

вивчення курсу. Загальні поняття про вантажі. Класифікація вантажів. Властивості вантажів. 

Об’ємно-вагові характеристики вантажів. Вимоги до вантажів, які перевозяться повітряним 

транспортом. Номенклатура вантажів, які перевозяться повітряним транспортом.  

Тема 2. Тара та упакування вантажів. 

Поняття тари й упакування. Призначення тари й упакування. Класифікація тари. 

Транспортна та спеціальна тара. Система розмірів тари. Вимоги до тари і упакування і вантажів на 

повітряному транспорті. Вимоги до виробництва та використання тари й упакування. Рециклінг 

тари й упакування. 

Тема 3. Засоби пакетування вантажів. Формування вантажних одиниць. 
Поняття про засоби пакетування вантажів. Переваги та недоліки використання засобів 

пакетування. Класифікація засобів пакетування. Характеристики засобів пакетування. Авіаційні 

засоби пакетування, їх види, класифікація, особливості конструкції. Основні принципи безпечного 

завантаження вантажів в засоби пакетування.  

Поняття вантажної одиниці. Види вантажних одиниць. Фактори, які впливають на вибір 

розміру та виду вантажних одиниць. Вплив виду вантажної одиниці на економічні аспекти 

перевезення.  

Тема 4. Маркування вантажів. 
Поняття та призначення маркування вантажів. Види маркування. Маніпуляційні знаки. 

Зміст транспортного маркування, його розміщення. Вимоги до маркування. Способи нанесення 

маркування. Особливості маркування вантажів на повітряному транспорті.  Ярлики та бирки на 

вантаж. Сучасні системи маркування. Використання штрихового кодування при перевезенні 

вантажів. Системи радіочастотної ідентифікації вантажів RFID. Засоби обережного поводження з 

вантажем. Пломбування вантажів. 

Тема 5. Використання вантажопідйомності транспортних засобів. Сумісність 
вантажів при їх зберіганні та транспортуванні. 

Техніко-економічні характеристики повітряних суден. Розташування вантажних відсіків у 

різних видах повітряних суден. Вантажопідйомність та вантажомісткість повітряних суден. Вибір 

транспортних засобів при вантажних перевезеннях. Обмеження при перевезенні вантажів 

повітряним транспортом. Визначення припустимих габаритів вантажів. Ефективне використання 

вантажопідйомності повітряних суден. 

Методи визначення якості вантажів. Характеристики втрати вантажів. Природна втрата 

вантажів та її нормування. Принципи сумісності вантажів. Визначення сумісності вантажів при 

зберіганні і транспортуванні. 

Тема 6. Перевезення спеціальних вантажів автомобільним транспортом . 
Види спеціальних вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Ринки 

автоперевезень спеціальних вантажів. Види та вантажопідйомність автомобілів, що 

спеціалізуються на перевезенні спеціальних вантажів. Нормативно-правове регулювання 

перевезень різних видів спеціальних вантажів автомобільним транспортом. Товарно-транспортна 

накладна. Транспортні засоби для перевезення та  засоби для зберігання спеціальних вантажів. 

Маркування автомобілів та спеціальних вантажів. 

Вітчизняне та міжнародне законодавство з перевезення небезпечних вантажів 

автомобільним транспортом. Види та маркування автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі. 

Документація, що необхідна для перевезення небезпечних вантажів. Види небезпечних вантажів, 

що дозволяються до перевезення автотранспортом. 
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Перевезення швидкопсувної продукції харчової та агро промисловості. Види та 

обладнання автомобілів для перевезення  швидкопсувної продукції харчової та агро 

промисловості. Супроводжувальна документація при перевезенні швидкопсувної продукції 

автомобільним транспортом. Контролювання процесу перевезення швидкопсувної продукції 

автомобільним транспортом. 

Перевезення будівельних вантажів. Правила перевезень навалювальних вантажів. 

Перевезення продукції лісової та деревообробної промисловості. Перевезення продукції 

металургійної промисловості. Перевезення нешвидкопсувної агропродукції. Перевезення 

продукції хімічної промисловості. 

Тема 7. Перевезення спеціальних вантажів залізничним транспортом. 
Види спеціальних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом. Нормативно-

правове регулювання перевезень різних видів спеціальних вантажів залізничним транспортом. 

Транспортні засоби для перевезення спеціальних вантажів залізничним транспортом. Засоби для 

зберігання спеціальних вантажів..  

Особливості перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. Особливості 

перевезень швидкопсувних вантажів залізничним транспортом. Особливості перевезень живих 

вантажів залізничним транспортом. Особливості перевезень  вантажів з оголошеною цінністю. 

Перевезення вантажів навалом та насипом. Перевезення вантажів, що підлягають фітосанітарному 

контролю. Перевезення інших спеціальних вантажів. 

Тема 8. Перевезення спеціальних вантажів морським транспортом. 
Види спеціальних вантажів, що перевозяться морським транспортом. Нормативно-правове 

регулювання перевезень різних видів спеціальних вантажів морським транспортом. Види та 

обладнання транспортних засобів для перевезення спеціальних вантажів морем. Засоби для 

зберігання спеціальних вантажів. Документація, що має супроводжувати перевезення спеціальних 

вантажів морем. Контролювання перевезення спеціальних вантажів морем. 

Особливості перевезень небезпечних вантажів морським транспортом. Документація, що 

має супроводжувати перевезення небезпечних вантажів морем. Особливості перевезень 

швидкопсувних вантажів морським транспортом. Особливості перевезень живих вантажів 

морським транспортом. Особливості перевезень коштовних вантажів. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Структура навчальної  дисципліни  

  Таблиця 2.1 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять 

(год.) 

Усього Лекції 
Практ. 

занят. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

5 семестр 
Модуль №1 «Основи вантажних перевезень за видами транспорту» 

1.1 Класифікація вантажів. Властивості вантажів. Об’ємно-

масові характеристики вантажів 14 2 4 8 

1.2 Тара та упакування вантажів 14 2 4 8 

1.3 Засоби пакетування вантажів. Формування вантажних 

одиниць. 
14 2 4 8 

1.4 Маркування вантажів 14 2 4 8 

1.5 Використання вантажопідйомності транспортних 

засобів. Сумісність вантажів при їх зберіганні та 

транспортуванні. 

14 2 4 8 

1.6 Перевезення спеціальних вантажів автомобільним 

транспортом  
16 2 4 10 

1.7 Перевезення спеціальних вантажів залізничним 

транспортом 
15 2 4 9 

1.8 Перевезення спеціальних вантажів морським 

транспортом 
16 

2 

1 
4 9 

1.9 Модульна контрольна робота №1 3 - 2 1 

Усього за модулем № 1 120 17 34 69 
Усього за 5 семестр 120 17 34 69 

Усього за навчальною дисципліною 120 17 34 69 

 
2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 
 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навч. 

занять (год) 

Лекції СРС 

5 семестр 

Модуль №1 «Основи вантажних перевезень за видами транспорту» 
1.1 Класифікація вантажів. Властивості вантажів. Об’ємно-масові 

характеристики вантажів 
2 2  

1.2 Тара та упакування вантажів 2 1  

1.3 Засоби пакетування вантажів. Формування вантажних одиниць. 2 1  

1.4 Маркування вантажів. 2 1  

1.5 Використання вантажопідйомності транспортних засобів. Сумісність 

вантажів при їх зберіганні та транспортуванні. 
2 1  

1.6 Перевезення спеціальних вантажів автомобільним транспортом  2 1  

1.7 Перевезення спеціальних вантажів залізничним транспортом 2 1  

1.8 Перевезення спеціальних вантажів морським транспортом 2 

1 
2  

Усього за модулем №1 17 10 
Усього за 5 семестр 17 10 

Усього за навчальною дисципліною 17 10 
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2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 
 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Практ. 

заняття 
СРС 

5 семестр 
Модуль №1 «Основи вантажних перевезень за видами транспорту» 

1.1 Класифікація вантажів. Властивості вантажів. Об’ємно-масові 

характеристики вантажів 

2 

2 
6 

1.2 Тара та упакування вантажів 2 

2 
7 

1.3 Засоби пакетування вантажів. Формування вантажних одиниць. 2 

2 
7 

1.4 Маркування вантажів. 2 

2 
7 

1.5 Використання вантажопідйомності транспортних засобів. 

Сумісність вантажів при їх зберіганні та транспортуванні. 

2 

2 
7 

1.6 Перевезення спеціальних вантажів автомобільним транспортом  2 

2 
9 

1.7 Перевезення спеціальних вантажів залізничним транспортом 2 

2 
8 

1.8 Перевезення спеціальних вантажів морським транспортом 2 

2 
7 

1.9 Модульна контрольна робота №1 2 1 

Усього за модулем №1 34 59 
Усього за 5 семестр 34 59 

Усього за навчальною дисципліною 34 59 
 

2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  
 

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС 

(год.) 

5 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 

2. Підготовка до практичних занять 58 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи №1 1 

Усього за 5 семестр 69 
Усього за навчальною дисципліною 69 

 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1. Методи навчання  
При викладанні дисципліни «Основи вантажних перевезень за видами транспорту» 

передбачено застосування таких форм і методів навчання, як лекція-візуалізація, елементи 

проблемної лекції, елементи діалогу з аудиторією (лекції - бесіди), елементи «мозкової атаки», 

семінари-дискусії у рамках практичних занять, ділові ігри, презентації. 
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3.2. Рекомендована література  

 
Базова література 
3.2.1. ПРАВИЛА повітряних перевезень вантажів. - Наказ міністерства транспорту 

України  №793 від 14.10.2003. із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

інфраструктури № 728 від 30.11.2012 

3.2.2. ІНСТРУКЦІЯ з організації перевезень вантажів повітряним транспортом – Наказ 

міністерства транспорту України № 822 від 02.11.2005. 

3.2.3. THE Air Cargo Tariff , поточне видання 

3.2.4. AIRPORT Handling Manual, поточне видання 

3.2.5. PRINCIPLES of Cargo Handling, поточне видання. 

3.2.6. DANDEROUS Goods Regulations, поточне видання. 

3.2.7. LIVE Animals Regulations, поточне видання. 

3.2.8. PERISHABLE Cargo Regulations,, поточне видання 

3.2.9.  Перевезення спеціальних вантажів: підручник. Т.Ю.Габріелова, С.Л.Литвиненко, 

О.В.Баннов – К.: НАУ, 2015. – 456 с.  

3.2.10. БОРДУНОВ В.Д.Международное воздушное право. Учеб.пособие.-М.: НОУ ВКШ 

«Авиабизнес»; изд-во «Научная книга»; 2007.-464 с. 

 
Допоміжна література 
3.2.11.ДЕМИЧЕВ Г.М. Складское и тарное хозяйство М.: Высш.шк.1990. – 192 с. 

3.2.12.Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях рынка. –М.:НОУ ВКШ 

«Авиабизнес», 1998. – 209 с. 

3.2.13.Крючков А.А. Грузовые перевозки на воздушном транспорте СССР. – М.: Транспорт. 

1983. – 232 с. 

3.2.14. Транспортная тара: Справочник / А.И.Телегин, Ю.А. Балберов, Н.И Денисов, В.Н. 

Брянцев. – М. Транспорт, 1989. – 216 с. 

3.2.15. ЛАХИРИ С. RFID. Руководство по внедрению [пер. с англ.]. – М.: Кудиц-пресс, 2007. 

– 312 с.  

3.2.16.Упаковка грузов: Справочник / Н.В.Акимов, Н.Н. Андронова, Н.М.Гаврюшин и др.- 

М.: Транспорт, 1992. – 380 с. 

3.2.17. Федько В.П. Упаковка и маркировка. – М.: «Экспертное бюро – М», «Издательство 

ПРИОР», 1998. – 240с. 

3.2.18. Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів: підручник. 

Т.Ю.Габріелова, С.Л.Литвиненко, О.В.Баннов. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 416 с. 

 
3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.3.1. https://mtu.gov.ua/ 
3.3.2. https://www.aex.ru/ 
3.3.3. https://www.boeing.com/ 
3.3.4. https://www.airbus.com/ 
3.3.5. https://www.flyuia.com/ua/ru/home?gclid=Cj0KCQjwzozsBRCNARIsAEM9kBMyR30-

gxLsx4PoevBlJ0WbEsaEmNAsT5q_bSnckiBBhqr9tNPG3KIaAsp6EALw_wcB 

3.3.6. https://kbp.aero/ru/ 
3.3.7. https://www.twirpx.com/ 
3.3.8. http://www.lib.nau.edu.ua/elbook/ 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

 

5 семестр 

Модуль №1 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання  завдань під час практичних занять 

№1.1-1.8 

40 

(сумарна) 

 

Виконання додаткових завдань та знання  

теоретичного матеріалу 

28  

(сумарна) 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 

41 бал. 

Виконання модульної контрольної роботи №1 20 

Усього за модулем №1 88 

Семестровий екзамен 12 

Усього за 5 семестр 100 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю.  

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

 

Рейтингова оцінка в балах  
Оцінка за 

національною 

шкалою 
Виконання  завдань під час 

практичних занять №1.1-1.8 

Виконання додаткових 

завдань на знання  

теоретичного матеріалу 

Виконання 

модульної 

контрольної роботи 

36-40 25-28 18-20 Відмінно 

30-35 21-24 15-17 Добре 

24-29 17-20 12-14 Задовільно 

менше 24 менше 17 менше 12 Незадовільно 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок в балах  

оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно 

66-78 Добре 

53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 
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4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка в балах за семестр становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою 

(табл. 4.4) (у випадку 1 модуля ця таблиця збігається з табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової 

оцінки в балах оцінкам за національною шкалою 

 
Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки 

студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної 

картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці.  

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 

 
 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


