
Силабус дисципліни 

«Безпека руху 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, 

обсяг у кредитах ЄКТС 

Безпека руху на транспорті, 3 кредити ЄКТС 

Загальна інформація 

про викладача 

Харченко Олеся Іванівна, кандидат технічних наук, доцент;  

тел. кафедри 373-15-70, olesiakh100@gmail.com 

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 та аналізувати причини виникнення 

дорожньо-транспортних пригод; 

- здатність організовувати безпечне перевезення з огляду на 

експлуатаційні властивості автомобіля, дорожні умови та 

особливості керування автомобілем у складних дорожніх 

умовах; 

- здатність створювати медичне забезпечення безпеки дорожнього 

руху. 

Результати навчання: 

- розуміти виникнення механізми дорожньо-транспортних 

пригод; 

- аналізувати типові помилки водія, що призвели до дорожньо-

транспортних пригод; 
- аналізувати дорожні умови та вибудовувати стратегію та тактику 

керування автомобілем під час керування автомобілем у складних 

умовах; 

- створювати медичне забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних 

дисциплін: «Загальний курс транспорту», «Транспортні засоби 

(рухомий склад)», «Технічні засоби організації та регулювання руху», 

«Експлуатація транспортних засобів». 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції – 32 годин. 

Практичні заняття – 16 години. 

Основні теми лекцій: 

- Основні поняття керування автомобілем, основи стратегії і 

тактики керування;  

- Механізми і причини виникнення дорожньо-транспортних 

пригод; 

- Типові помилки водія;  

- Керованість та безпека автомобіля;  

- Експлуатаційні властивості автомобіля;  

- Дорожні умови та особливості керування автомобілем у 

складних дорожніх умовах;  

- Вплив дорожніх умов на безпеку руху;  

- Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху.  
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