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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Другий семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним та гуманітарним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 
- здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної 

діяльності  

- здатність врахувати людський фактор в транспортних 

технологіях  

Результати навчання: 
- досліджувати транспортні процеси, експериментувати, 

аналізувати та оцінювати параметри транспортних систем та 

технологій  

- впроваджувати методи організації безпечної транспортної 

діяльності  

- досліджувати проблеми людського фактору, пов’язані з 

транспортом, а також наслідки помилок для безпеки та управління. 

Визначати моделі поведінки людей у зв’язку з помилками. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання з фізики, хімії, вищої математики, загального курсу 

транспорту та експлуатації засобів транспорту 

Основні теми 

дисципліни 

Дослідження при проведенні експертизи, дослідження руху 

автотранспортних засобів та пішоходів. Дослідження та аналіз 

маневрів та технічного стану автомобілів, наїзду на пішоходів, 

велосипедистів, мотоциклістів та нерухомі перешкоди, 

зіткнення з іншими автомобілями. 

Лекції – 32 години. 

Практичні заняття – 16 годин. 

Самостійна підготовка - підготовка до лекцій і 

практичних занять, підготовка до контрольних заходів та їх 

складання 

Мова дисципліни Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
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— Ірпінь, 2008. — 20 с. 
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Х.: Факт, 2003. ― 127 с. 
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