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СИЛАБУС 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ОК15 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТРАНСПОРТНА ГЕОГРАФІЯ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
обов’язкова  

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 3,0 кредити ECTS (90 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Реферат 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

 

Викладач: Целікова Аліна Сергіївна, асистент кафедри 

машинобудування, tselikovaa93@gmail.com . 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ТЕОРЕТИЧНИМИ ОСНОВАМИ ГЕОГРАФІЇ 

ТРАНСПОРТУ, ФОРМУВАННЯМ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ З ЇЇ 

ТРАНСПОРТНОЮ МЕРЕЖЕЮ ТА ТРАНСПОРТНОЮ 
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ІНФРАСТРУКТУРОЮ, ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇХ 

ДІЯЛЬНІСТЬ.  

 

Наприклад: Вміння розробляти маршрути руху автомобілі та визначати 

відстань перевезень. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Транспортна географія» 

є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: 

«Вступ в спеціальність»; «Загальний курс транспорту». 

Програмні результати навчання: 

ПРН-2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у 

розвитку транспортної галузі та технологій. 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, 

рівні. 

ПРН-18. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення 

оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність 

інфраструктури та технології функціонування транспортних систем.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 основи геодезії і методику роботи з картами,  

 карту України і економічне районування України,  

 транспортно-економічні зв'язки районів Україні,  

 характеристики основних видів транспорту,  

 географію основних видів транспорту,  

 географію зовнішньоекономічної діяльності,  

 транспортні шляхи і коридори та вимоги, висунуті до них у сучасний 

період. 

повинні вміти:  

 аналізувати вантажопотоки,  

 оцінювати характер взаємодії різних видів транспорту в транспортних 

вузлах,  

 складати маршрут руху автотранспортних засобів,  

 працювати з топографічними картами і картами автомобільних доріг. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1, 2  Методологічні засади 

транспортної географії 

4 – – 
5 

3, 4  Методичні основи 

транспортно-географічних 

досліджень   

4 4 – 

5 

5, 6  Територіальні транспортні 

системи та мережі 

4 – – 
5 

7 Внутрішньоконтиненталь

ний транспорт 

2 2 – 
4 

8 Міжконтинентальний 

транспорт 

2 – – 
5 

9 Міжнародні 

вантажопотоки 

2 4 – 
5 

10, 11 Особливості транспортної 

мережі в регіонах світу 

4 – – 
4 

12, 13 Міжнародні транспортні 

коридори 

4 4 – 
4 

14 Галузеві транспортні 

системи 

2 – – 
4 

15 Регіональні особливості 

транспортної мережі 

України   

2 – – 

5 

 Всього 30 14  46 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Транспортна географія» складає 60 та 

100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання:  
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Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Реферат 1 10 20 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
4 10 

25 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 10 

15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 

 

 
З дисципліни передбачено виконання реферату в другому семестрі.  

Реферат. Навчальним планом передбачено виконання реферату з 

дисципліни «Транспортна географія». Зміст роботи пов’язаний із 

закріпленням теоретичних питань програми дисципліни «Транспортна 

географія», містить у собі два теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання реферату наведені в [4]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Назвати основні фактори які визначають обсяг і структуру 

перевезень: 

а) численність населення і темпи розвитку економіки в державі і 

областях; 

б) темпи розвитку різних видів транспорту; 

в) зміни в регіональному розміщенні населення та тарифна політика; 

г) підвищення матеріального та культурного рівня життя населення. 

2. Штучні споруди за характером перешкод, які виникають на 

автодорогах, поділяються на: 

а) мости для пропускання транспортних засобів через річку та 

шляхопроводи для пропускання транспортних потоків, які перетинаються;  

б) віадуки, що перетинають долину, гірську ущелину з високим 

розташуванням рівня проїзду та водопропускні труби ; 

в) естакади для пропускання транспорту над міською або заводською 

територією та мости для пропускання транспортних засобів через річку. 
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Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 
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