Загальний курс транспорту
Мета викладання дисципліни: дати студентам учіння про основи
організації транспортного процесу і роботи, яка пов’язана з вантажними і
пасажирськими перевезеннями; характеристика основних видів транспорту, які
утворюють ЄТС України.
Завдання викладання дисципліни: формування уявлень у студентів про
організацію транспортного процесу і роботу, яка пов’язана з вантажними і
пасажирськими перевезеннями; про характеристику основних видів
транспорту, які утворюють єдину транспортну систему.
Перелік знань, вмінь, навичок після викладання дисципліни:
Знання – визначення характеристик основних видів транспорту, які
утворюють ЄТС України; практичних розрахунків основних елементів і
показників транспортного процесу і перевізної роботи; розробки і планування
графіків ефективного руху транспортних засобів, освоєння загальних
принципів управління і організації на різних видах транспорту.
Уміння – розрахунок основних показників транспортного процесу,
створення схем напрямку перевезень, розрахунок якісних, кількісних, технікоексплуатаційних показників перевізної роботи, створення графіку руху
транспортної одиниці.
Суть дисципліни: під час навчання дисципліни вивчаються такі питання:
характеристика основних видів транспорту, організація вантажних і
пасажирських перевезень, взаємодія різноманітних видів транспорту, графіки і
розклади руху, економічність та ефективність перевезень.

General Course Of Transport

The aim of teaching: to give students learning the basics of the transport
process and the work associated with freight and passenger transportation, the
description of the main modes of transport which form ETC Ukraine.
The task of teaching: students' views of the organization of the transport
process and the work associated with freight and passenger transportation; about the
major modes of transport, which forms a single transport system.

List knowledge, skills, skills of teaching following:
Knowledge – identify the characteristics of the main modes of transport which
form ETC Ukraine; practical calculations of basic elements and indicators of travel
and transport process of the development and planning schedules effective transport,
development of general principles of management and organization at different
modes of transport.
Ability – calculation of basic indicators of the transport process, a direction of
transport schemes, the calculation of qualitative, quantitative, technical and
operational parameters of travel work, creating schedules transport unit.
Description of subjects: the training courses studied the following issues:
description of the main modes of transport, freight and passenger traffic, the
interaction of different modes of transport, graphs and schedules, cost effectiveness
and efficiency of transport.

