МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Годин /ECTS кредитів – 150/5
Викладач – к.т.н. Журба Олег Олександрович
Підсумкова форма контролю – залік
Характеристика дисципліни
Призначення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів
сукупності знань, вмінь та уявлень про специфіку та організацію міжнародних
перевезень вантажів та пасажирів.
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» є
формування у майбутніх фахівців у галузі транспорту теоретичних, практичних
та методичних знань та вмінь з організації міжнародних перевезень вантажів та
пасажирів автомобільним транспортом.
Задачі курса - відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів
автомобільного транспорту студенти повинні:
знати:
 нормативно-правові засади функціонування системи міжнародних
автомобільних перевезень.
вміти:
 організовувати процес міжнародних перевезень вантажів та пасажирів
автомобільним транспортом.
Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей
Освітньої програми:
ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК 9. Здатність працювати автономно;
ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному контексті;
ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативноправових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації
автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації,
ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту та їх систем;
ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів
автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
ФК 12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку
(управлінського, статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем
автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство,
документування та управління якістю.
Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів
навчання:
РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово
при обговоренні професійних питань;
РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати
альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань

забезпечення якості, а також технічних, економічних, законодавчих та інших
аспектів;
РН 12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію
щодо технологічних процесів експлуатації, ремонту та обслуговування
автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших інструктивних
вказівок, правил та методик;
РН 16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів,
їх систем та елементів;
РН 18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах життєвого
циклу об’єктів автомобільного транспорту;
РН 22. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та
управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик.
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