Силабус дисципліни
«Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті»
для освітньо-професійної програми
«Транспортно-експедиторська діяльність та логістика»
на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
спеціальність 275.02 «Транспортні технології (залізничний транспорт)»
Назва дисципліни,
Нормативні основи діяльності дозвільних органів на транспорті,
обсяг у кредитах ЄКТС 3 кредитів ЄКТС
Загальна інформація
Харченко Олеся Іванівна, кандидат технічних наук, доцент;
про викладача
тел. кафедри 373-15-70, olesiakh100@gmail.com
Семестр, у якому
Восьмий семестр (бакалавр)
можливе (планується)
вивчення дисципліни
Факультети/ННЦ,
Всім технічним та гуманітарним факультетам
студентам яких
пропонується
Перелік
Курс дисципліни надає можливість оволодіти наступними
компетентностей та
компетентностями:
результатів навчання,
- здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів на
автомобільному транспорті
що забезпечує
- здатність
оцінювати
експлуатаційні,
техніко-економічні,
дисципліна
технологічні, правові, соціальні та екологічні складові організації
перевезень

Результати навчання:
- організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних
сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів
(автомобілів) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання
перевезення
- пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну,
правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень

Опис дисципліни
Попередні умови,
необхідні для вивчення
дисципліни
Основні теми
дисципліни

Мова дисципліни

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних
дисциплін:
«Загальний
курс
транспорту»,
«Експлуатація
транспортних засобів», «Організація автомобільних перевезень»,
«Логістика», «Вантажні перевезення та комерційна робота на
транспорті»
Лекції – 32 годин.
Практичні заняття – 16 години.
Основні блоки лекцій:
- Основні принципи роботи дозвільних органів на транспорті
- Напрямки діяльності дозвільних органів на транспорті

Українська

Список основної та
додаткової літератури
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