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ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії 

Кафедра машинобудування 

 

СИЛАБУС 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ОК24 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА РОБОТА  

 
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 кредитів ECTS (90 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Реферат 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

 

Викладач: Целікова Аліна Сергіївна, доцент кафедри 

машинобудування, tselikovaa93@gmail.com . 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВАМИ, ФОРМАМИ ТА ВИДАМИ 

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 

ПРИНЦИПАМИ ПОБУДОВИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО  

ПІДПРИЄМСТВА, ТА МЕТОДИКОЮ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. 
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Наприклад: Вміння оформлювати товарно-транспортну та дорожню 

документацію. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Транспортно – 

експедиційна робота» є набуття теоретичних знань та практичних навичок за 

такими дисциплінами:  «Загальний курс транспорту»; «Пасажирські 

перевезення»; «Вантажні перевезення»; «Міжнародні перевезення»;  

«Транспортна географія». 

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-16. Вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. 

Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів 

транспорту. 

ПРН-22. Організувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи 

оформлення митної документації. Використання методів митного контролю.  

ПРН-25. Використовувати методи організації транспортно-

експедиторського обслуговування різних видів сполучення. 

ПРН-28. Демонструвати знання та пояснювати основні вимоги 

сертифікації та ліцензування на автомобільному транспорті, вміти оформляти 

необхідну транспортну документацію. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 методи організації транспортно експедиційного обслуговування; 

 функції транспортно експедиційної роботи; 

 форми та види транспортно експедиційного обслуговування; 

 основні системи перевезень; 

 закономірності функціонування транспортної системи; 

 особливості експедиційної роботи на різних видах транспорту; 

 форми регулювання процесу перевезень; 

 методологія розробки, види і структура маршрутів просування товарів. 

повинні вміти:  

 виконати прогнозування вантажопотоків по окремих об’єктах та видах 

вантажів та визначити за допомогою ймовірнісно статистичних методів; 
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 вибрати найбільш доцільну транспортно-технологічну систему для 

перевезення конкретного виду вантажу; 

 в умовах відділу досліджень або перевезень транспортного 

підприємства формувати та розраховувати маршрути вантажних перевезень; 

 використовуючи відомості про маршрути перевезень та складові 

транспортного процесу складати схеми, графи і матриці транспортних зв’язків 

(мереж) циклів перевезень; 

 здійснення оформлення документів що супроводжують вантажі для 

різних видів транспорту; 

 визначити різновид транспортних засобів, придатних для 

транспортування вантажів або пасажирів; 

 за допомогою певних методик обґрунтувати вибір рухомого складу; 

 здійснювати контроль правильності оформлення транспортної 

документації; 

 використовуючи нормативно правові документи за допомогою певних 

методик, в умовах відділу транспорту, вибирати методи і форми контролю за 

вантажними перевезеннями та здійснювати його виконання. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні 
самостій

на 

1 Розвиток транспортно-

експедиційного 

обслуговування в Україні 

2 – – 

3 

2 Організація транспортно-

експедиційного 

обслуговування за 

кордоном 

2 – – 

3 

3, 4  Основні поняття та аналіз 

різних форм транспортно-

експедиційної діяльності   

4 2 – 

3 

5  Принцип побудови 

транспортно-

експедиційних 

підприємств 

2 – – 

3 

6 Структура і функції 

транспортно-

експедиційного 

підприємства і його 

відділень 

2 2 – 

3 
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№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні 
самостій

на 

7 Стандартизація процесів 

транспортно-

експедиційного 

обслуговування 

2 – – 

3 

8 Методика вибору 

раціональної форми 

організації транспортно-

експедиційного 

обслуговування 

підприємств і організацій 

2 2 – 

4 

9 Транспортна та 

товаросупроводжувальна 

документація на різних 

видах транспорту 

2  – 

4 

10 Особливості 

функціонування служб 

транспортного сервісу в 

ринкових умовах 

2 4 – 

4 

11 Класифікація і 

характеристика 

транспортно-

експедиційних послуг 

населення 

2 – – 

4 

12 Технологія виконання 

основних послуг міських 

та приміських перевезень 

вантажів населенню 

2 – – 

3 

13 Планування, облік і аналіз 

роботи підприємств 

транспортно-

експедиційного 

обслуговування 

2 – – 

3 

14 Структура мережі 

транспортно-

експедиційного 

обслуговування населення 

2 4 – 

3 

15 Визначення потреб 

населення у транспортно-

експедиційному 

обслуговуванні 

2 – – 

3 

 Всього 30 14 – 46 
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Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Транспортно-експедиційна робота» 

складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Реферат 1 10 20 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
5 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 «Транспортно-експедиційна робота». Зміст роботи пов’язаний із 

закріпленням теоретичних питань програми дисципліни «Транспортно-

експедиційна робота», 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. За організаційними ознаками транспортно-експедиційні 

послуги можна об’єднати у такі групи: 

а) ТЕО пасажирів та ТЕО при міжміських перевезеннях вантажів; 

б) Обслуговування населення сільської місцевості, внутріміські і 

приміські перевезення вантажів населення та ТЕО пасажирів; 

в) Внутріміські і приміські перевезення вантажів населення, ТЕО 

пасажирів та ТЕО при міжміських перевезеннях вантажів; 

г) Обслуговування населення сільської місцевості, внутріміські і 

приміські перевезення вантажів населення , ТЕО пасажирів та ТЕО при 

міжміських перевезеннях вантажів. 
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2. До першої групи транспортно-експедиційних послуг належить: 

а)  перевезення вантажу у контейнерах;  

б) перевезення палива, будматеріалів, домашніх речей; 

в) доставка різних сільськогосподарських вантажі (кормів, добрив 

тощо); 

г) поставка сільськогосподарських продуктів з присадибних ділянок на 

колгоспні ринки. 

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. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

1. Транспортно – експедиторська діяльність: Навч. Посібник / В.М.  Запара, 

С.М. Продащук, А.Л. Кравець та ін. – Харків : УкДУЗТ, 2017 – 214 с. 

2.  Волобуєва Т.В. Конспект лекцій. Транспортно-експедиційна робота: для 

студентів, що навчаються за освітньо – професійною програмою «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» підготовки бакалаврів із галузі 

знань 27 – «Транспорт» за спеціальністю 275 – «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» / Т. В. Волобуєва, А. С. Целікова; Одеська 

державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021 – 71 с. 

3. Волобуєва Т. В. Транспортно-експедиційна робота: методичні 

рекомендації до виконання практичних робіт для студентів, що навчаються за 

освітньо – професійною програмою «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» підготовки бакалаврів із галузі знань 27 – 

«Транспорт» за спеціальністю 275 - «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» / Т. В. Волобуєва, А. С. Целікова,; Одеська 

державна академія будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021 – 56 с. 

4. Волобуєва Т. В. Транспортно - експедиційна робота: методичні 

рекомендації до складання реферату для студентів, навчаються за освітньо – 

професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» підготовки бакалаврів із галузі знань 27 «Транспорт» за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / 

Т. В. Волобуєва, А.С. Целікова; Одеська державна академія будівництва та 

архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021 – 16 с.  
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5. Давідіч Ю. О. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиційна 

робота» для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання 

напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту) 

/ Ю. О. Давідіч, Г. І. Фалецька; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  ім. О. М. 

Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 127 с. 

6. Нагорний Є. В. Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств та 

організацій в умовах ринку : навч. посіб. / Є. В. Нагорний, Н. Ю. Черниш. – 

Харків: ХНАДУ, 2002.  358 с. 

 


