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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Восьмий семестр (бакалавр) 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним та гуманітарним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни надає можливість оволодіти наступними 

компетентностями: 

- здатність розуміти механізми роботи товарних складів; 

- здатність використовувати складську документацію; 

- здатність планувати та конструювати безпечні складські 

приміщення. 

Результати навчання: 

- складати та користуватися документацією щодо зберігання 

ваантажів; 

- організовувати безпечну роботу складів; 
- використовувати нові інформаційні технології для безпечної роботи 

складів; 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних 

дисциплін: «Загальний курс транспорту», «Транспортні засоби 

(рухомий склад)», «Нормативні основи роботи дозвільних органів на 

транспорті», «Вантажні перевезення та комерційна робота на 

транспорті», «Безпека руху на транспорті». 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції – 32 годин. 

Практичні заняття – 16 годин. 

Основні теми лекцій: 

- Права та обов’язки власників товарного складу та клієнта;  

- Складські документи; 

- Конструкція, планування та безпека;  

- Застосування інформаційних технологій та автоматизація 

роботи складу.  
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