
Силабус дисципліни 

«Система управління безпекою руху на автомобільному 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 

Система управління безпекою руху на автомобільному 

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 підходи до систем управління безпекою 

руху; 

- здатність визначати культуру організаційної безпеки; 

Результати навчання: 

- розуміти та аналізувати роботу компонентів систем управління 

безпекою; 

- створювати організаційні методики; 

- сприяти розумінню систем управління безпекою; 
 

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: 

- складові системи управління безпекою руху на транспорті 

- аудит безпеки та її оцінка 

- документація 

Мова дисципліни Українська 

mailto:olesiakh100@gmail.com


Список основної та 

додаткової літератури 

Основна 

1. Закон України "Про дорожній рух" (3353-12) від 30.06.1993р. 

№ 3353 – XII. 

2. Закон України "Про автомобільний транспорт" (2344-14) від 

05.04.2001р. № 2344 – III. 

3. Дерех З.Д. и др. Правила дорожного движения с 

комментариями и иллюстрациями. – К.: Арий, 2011. – 160с. 

5. Дерех З.Д. и др. Иллюстрированные Правила дорожного 

движения Украины. Учебное пособие. – К.: Арий, 2012. – 96с. 

6. Тимовский А.А. и др. Правила дорожного движения в 

иллюстрациях. Учебное пособие. – К.: Арий, 2012. – 104с. 

7. Собакарь А.О. и др. Основи безпеки дорожнього руху. 

Навчальний посібник. – К.: Знання., 2007. – 312с. 

8. Тимовский А.А. и др. Основы безопасного управления 

дорожными транспортными средствами. Учебное пособие. – К.: 

Арий, 2009. – 128с. 

9. Тимовский А.А. и др. Основы управления автомобилем и 

безопасность дорожного движения. – К.: Арий, 2009. – 75с. 

10. Безсмертний В.О. та ін. Основи керування автомобілем і 

безпека руху: Підручник – К.: Вища школа.,1996. – 202с. 

11. Тимовская Ю.А. и др. Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного движения. – К.: Арий., 2018. – 166с. 

12. Колчинська Н.В. Подання першої медичної допомоги 

учасникам дорожнього руху. – Х.: Світлофор., 2016. – 64с. 

13. Орєхов В.К. Енциклопедія водія. Водій – інспектор ДПС. 

Права та обов’язки. – С.: Инфолекс., 2014. – 400с. 

14. Запорожченко В.І. Основи психофізіології праці та поведінки 

водія. Наочний посібник – альбом. – Луцьк.: Волинська ОО 

ТСОУ, 2009. - 10с. 

15. Виходець О.М. та ін. Культура та етика водіння. – К.: 

Педагогічна преса., 2008. – 320с. 
 

 


