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1 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

         

Мета дисципліни - є надання студентам ґрунтовних знань та закономірності роз-

витку перевізних процесів на автомобільному транспорті при перевезенні небезпечних 

вантажів; вироблення компетенції, що забезпечують професійну участь випускника у ді-

яльності структурних підрозділів, пов'язаних з організаціями та підприємствами автомо-

більного транспорту, що виконують перевезення небезпечних вантажів. 

Завдання навчальної дисципліни: 

1. Ознайомлення студентів з методикою викладання курсу в умовах вищих навча-

льних закладів, забезпечення послідовності викладення програмного матеріалу, взаємної 

обумовленості окремих тем та питань програми, оволодіння навичками підготовки тран-

спортно-перевізних документів. 

2. Підготовка до діяльності, пов’язаної з організацією транспортних процесів при 

перевезенні небезпечних вантажів. 

3. Підготовка до проведення досліджень та вивчення вимог міжнародного та наці-

онального законодавства, що регламентує процеси перевезення небезпечних вантажів. 

4. Підготовка до оволодіння змістом транспортних процесів при перевезенні небе-

зпечних вантажів різних класів транспортними засобами різних типів. 

5. Набуття навичок аналізу причин виникнення та розробки заходів з попереджен-

ня аварійних ситуацій при перевезенні небезпечних вантажів. 

Пререквізити: «Економіка автомобільного транспорту», «Планування та організа-

ція діяльності підприємства», «Транспортні засоби». 

Постреквізити: «Система управління охороною праці», «Трудове право», «Право-

ве регулювання перевезень», а також при написанні бакалаврської кваліфікаційної робо-

ти. 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, лекція), наочні, практичні. 

Форми та методи оцінювання: усний, письмовий, методи самоконтролю, підсум-

ковий контроль. 

Компетентності та програмні результати навчання відповідно  

до освітньо-професійної програми 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна ком-

петентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішува-

ти практичні проблеми у галузі транспорту з використанням тео-

рій та методів сучасної транспортної науки на основі системного 

підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності умов 

функціонування транспортних систем. 

Загальні компе-

тентності (ЗК) 

ЗК-9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні 

(фахові, предмет-

ні) компетентно-

сті 

(СК) 

СК-1. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показ-

ники функціонування транспортних систем та технологій з ура-

хуванням впливу зовнішнього середовища. 

СК 09. Здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, 

технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові організа-

ції перевезень. 

СК-13. Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо організації 

та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, та вносити 



необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних параметрів 

та принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної 

інфраструктури, транспортних засобів (засобів автомобільного 

транспорту). 

СК 16. Здатність врахувати людський фактор в транспортних те-

хнологіях.  

F Програмні результати навчання 

Результати нав-

чання (РН) 

РН-2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспіль-

ства у розвитку транспортних технологій. 

РН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, диску-

тувати, звітувати державною мовою на достатньому для профе-

сійної діяльності рівні. 

РН-12. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації 

навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки 

проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибира-

ти механізми та засоби проведення навантажувально-

розвантажувальних робіт. 

 

Заплановані результати навчання. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- вимоги міжнародного та національного законодавства з питань перевезення небе-

зпечних вантажів; 

- класифікацію небезпечних вантажів; 

- порядок ідентифікації та властивості небезпечних вантажів (визначення відповід-

ного відвантажувального найменування; 

- організацію перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог (ДОПНВ); 

- маркування транспортних засобів при перевезенні небезпечних вантажів; 

- вимоги до транспортних документів та порядок їхнього оформлення; 

- способи перевезення, сумісне перевезення декількох вантажів та можливі обме-

ження; 

- особливості перевезення автомобільними цистернами небезпечних вантажів різ-

них класів; 

- вимоги до навантаження, розвантаження та кріплення вантажів; 

- причини аварій при перевезенні небезпечних вантажів, та способи їх усунення; 

вміти:  

- використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності; 

- володіти методами організації перевезень небезпечних вантажів автомобільним 

транспортом; 

- контролювати дотримання законодавства при перевезенні небезпечних вантажів; 

- в рамках діяльності транспортного підприємства забезпечувати безпечне переве-

зення небезпечних вантажів; 

- проводити ідентифікацію небезпечних вантажів, що підлягають перевезенню; 

- проводити перевірку на придатність транспортних засобів до перевезення небез-

печних вантажів; 



- приймати участь у підготовці робітників підприємства з питань безпечного пере-

везення небезпечних вантажів; 

- проводити розслідування обставин аварій та грубих порушень, що виявлені при 

перевезенні небезпечних вантажів, та складати звіти. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Лекції (Л):                         денна форма - 33 годин. 

Семінарські заняття (С):     денна форма - 12 годин. 

Самостійна робота (СР):     денна форма   45 годин. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

 ІІ курс, ІV семестр 

1 Тема 1. Вимоги  на-

ціонального законо-

давства у сфері пе-

ревезення небезпеч-

них вантажів 

Загальні  положення  та  обов'яз-

ки  суб'єктів перевезення небез-

печних вантажів. Обов'язки суб'-

єктів перевезення небезпечних 

вантажів 

Презентації, індивідуа-

льні та групові завдання, 

обговорення презентації, 

ситуаційні, проблемні 

завдання 

2 Тема 2. Класифіка-

ція  небезпечних  

вантажів  і  допуск 

небезпечного ван-

тажу до перевезення 

Практична робота 

№1. «Класифікація 

небезпечних ванта-

жів. Користування 

переліком небезпеч-

них вантажів» 

Класифікація небезпечних ван-

тажів. Допуск небезпечного ван-

тажу до перевезення. Переліки  

небезпечних  вантажів  та  умови 

перевезення їх в обмежених кіль-

костях. Переліки небезпечних 

вантажів. Вимоги до перевезення 

небезпечних вантажів в обмеже-

них кількостях. Перелік небезпе-

чних  вантажів за номерами ООН 

(Перелік). Алфавітний перелік 

небезпечних вантажів. 

Тема. Допуск небезпеч-

ного вантажу до переве-

зення 

Тема. Переліки  небезпе-

чних  вантажів  та  умови  

перевезення їх в обме-

жених кількостях 

Тема. Вимоги до переве-

зення  небезпечних ван-

тажів  в обмежених кіль-

костях 

Тема. Алфавітний пере-

лік небезпечних вантажів 

 

Презентації, обговорення 

презентації. 

3 Тема 3. Пакування 

небезпечних ванта-

жів 

Загальні  вимоги  до  пакування  

небезпечних вантажів. Спеціаль-

ні  вимоги  до  пакування  окре-

мих небезпечних вантажів 

Презентації, індивідуа-

льні та групові завдання, 

обговорення презентації, 

ситуаційні, проблемні 

завдання 

4 Тема 4  Маркування 

небезпечних ванта-

жів 

 

Загальні вимоги до маркування. 

Маркування пакувань і транспо-

ртних пакетів. Положення щодо 

знаків небезпеки. Розміщення  

Тема. Маркування паку-

вань і транспортних па-

кетів 

 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

Практична робота 

№2 «Маркування 

упаковок і транспо-

ртних одиниць» 

знаків-табло  небезпеки  і  мар-

кування залізничних  транспорт-

них  засобів  (вагонів,  контейне-

рів, контейнерів-цистерн і цис-

терн 

Презентації, обговорення 

тем. 

5 Тема 5. Оформлення 

перевізних докумен-

тів 

 

Практична робота 

№3 «Порядок офор-

млення та отриман-

ня перевізних доку-

ментів.» 

Оформлення перевізних докуме-

нтів. Транспортно-супровідні до-

кументи під час перевезення не-

безпечних вантажів. Положення  

щодо  навантаження,  кріплення, 

вивантаження, перевезення та 

оброблення вантажів. Особливо-

сті  перевезення  вантажів  де-

яких  класів небезпеки 

Тема. Особливості  пере-

везення  вантажів  де-

яких  класів небезпеки 

 

Презентації, обговорення 

презентації, ситуаційні, 

проблемні завдання.  

6 Тема 6. Вимоги 

міжнародного  зако-

нодавства у сфері 

перевезення небез-

печних вантажів 

Загальні положення . Сфера за-

стосування. Терміни, визначення 

та одиниці вимірювання. Обме-

ження,  що  встановлюються  

компетентними органами щодо 

перевезень. Вимоги щодо забез-

печення безпеки 

Тема. Обмеження, що 

встановлюються  компе-

тентними органами щодо 

перевезень 

Тема. Вимоги щодо за-

безпечення безпеки 

 

Презентації, індивідуа-

льні та групові завдання, 

обговорення презентації, 

ситуаційні, проблемні 

завдання 

7 Тема 7. Вимоги до 

рухомого складу й 

додаткового устат-

кування під час пе-

ревезення небезпеч-

них вантажів 

Вимоги до рухомого складу.  За-

гальні вимоги, що стосуються 

транспортних одиниць і їхнього 

устаткування. Заходи безпеки  

під час перевезення небезпечних 

вантажів. Основи ситуаційного 

навчання водіїв діям у критичних 

і складних дорожньо-

кліматичних умовах.  Небезпека, 

що виникає під час дощу. Індиві-

дуальні засоби захисту. Засоби 

індивідуального захисту органів 

дихання.  Заходи безпеки у випа-

дку інциденту або аварії. Добу-

вання потерпілого із транспорт-

ного засобу й способи його ева-

куації із зони ушкодження. Обо-

в'язки й відповідальність водія й 

Тема. Вимоги до рухо-

мого складу 

Тема. Основи ситуацій-

ного навчання водіїв ді-

ям у критичних і склад-

них дорожньо-

кліматичних умовах  

Тема. Індивідуальні за-

соби захисту 

Тема. Заходи безпеки у 

випадку інциденту або 

аварії 

Тема. Добування потер-

пілого із транспортного 

засобу й способи його 

евакуації із зони поразки 

 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

інших учасників перевезення не-

безпечних вантажів.  

   Залік 
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10. Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо переобладнан-

ня транспортних засобів : Закон України від 09.12.2011 р. N 4103-VI  

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальнос-

ті перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення : Закон України від 

16.09.2011 р. N 2753-VI  

12. Про транзит вантажів : Закон України від 13.02.2020 р. N 1172-XIV 

13. Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14#Text (дата звернення: 15.11.2021) 
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1644 ІІІ зі змінами на 20.11.2012 
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5. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика навчальної дисципліни представлена в додатку до силабусу. 

Витяг з додатку: 

1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів 

освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і 

отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Політика щодо 

академічної доброчесності регламентується Положенням про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі Дніпровському 

фаховому коледжу інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-

dobrochesnist.pdf).  

У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фа-

брикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

2. Політика щодо перескладання. Перескладання іспиту чи заліку відбувається із до-

зволу директора коледжу за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-

osvitnogo-proczesu.pdf).  

3. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач освіти не згоден з оціню-

ванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку. Порядок повторного проходження здобувачами освіти контрольних заходів 

урегульовані Положенням про організацію освітнього процесу 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-

pr.pdf)  

4. Відвідування занять. Відповідно до Положення про індивідуальний графік навчання 

студентів Відокремленого структурного підрозділу «Дніпровський фаховий коледж ін-

женерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» допускається можливість вільного відвідування здо-

бувачами освіти лекційних занять та самостійного опрацювання навчального матеріалу, 

передбаченого програмою відповідної навчальної дисципліни. Відвідування інших видів 

навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для здобувачів освіти 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-

osvitnogo-proczesu.pdf). 
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6. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Максимальна кількість балів протягом семестру становить 100. Семестровий конт-

роль за дисципліну проводиться у формі семестрового заліку. 

Шкала оцінювання 

Сума 

балів за 

всі види 

навчаль-

ної діяль-

ності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала оціню-

вання: націона-

льна 

Оцінка 

ЄКТС 
Пояснення для заліку 

Оцінка за націо-

нальною чотири-

бальною шкалою 

90 – 100 А 

ВІДМІННО – здобувач освіти володіє 

глибокими і дієвими знаннями навчально-

го матеріалу, аргументовано використовує 

їх у нестандартних ситуаціях, виявляє не-

ординарні творчі здібності в навчальній 

діяльності; вільно володіє науковими тер-

мінами, уміє знаходити джерела інформа-

ції, аналізувати їх та застосовувати у 

практичній діяльності або у науково- дос-

лідній роботі; здатний за допомогою ви-

кладача   підготувати виступ для студент-

ської наукової конференції, визначити 

програму своєї пізнавальної діяльності. 

зарахова-

но 

відмінно   

82-89 В 

ДУЖЕ ДОБРЕ – здобувач освіти володіє 

глибокими і міцними знаннями, здатний 

використовувати їх у нестандартних умо-

вах, може робити аргументовані висновки, 

практично оцінювати окремі нові факти, 

явища, процеси. Вирішує творчі завдання, 

здатен сприймати іншу позицію, як альте-

рнативу, знає суміжні дисципліни, в нав-

чанні користується додатковими джере-

лами інформації. Відповідь його повна, 

логічна і обґрунтована. 

добре 

 74-81 С 

ДОБРЕ – здобувач освіти володіє достат-

ньо повними знаннями, вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних умовах; 

розуміє основоположні теорії і факти, ло-

гічно висвітлює причинно-наслідкові зв'я-

зки між ними; вміє аналізувати, робити 

висновки з технічних та економічних роз-

рахунків, складати прості таблиці, схеми. 

Вміє працювати самостійно, підготувати 

реферат і захищати його положення. Від-

повідь його повна, логічна, але з деякими 

неточностями. 

64-73 D 

ЗАДОВІЛЬНО – здобувач освіти розуміє 

суть дисципліни, виявляє розуміння осно-

вних положень навчального матеріалу; 

задовільно  



може поверхово аналізувати події, ситуа-

ції, робити певні висновки, самостійно 

відтворити більшу частину матеріалу. Ві-

дповідь може бути правильна, але недо-

статньо осмислена. 

60-63 Е  

ЗАДОВІЛЬНО (ДОСТАТНЬО) – здобувач 

освіти має початковий рівень знань, воло-

діє необхідними уміннями та навичками 

для вирішення стандартних завдань; вияв-

ляє розуміння основних положень навча-

льного матеріалу; здатний з помилками 

дати визначення понять та категорій, що 

вивчаються; може самостійно оволодівати 

частиною навчального матеріалу, але ви-

сновки робить нелогічні, непослідовні. 

35-59 FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю скла-

дання іспиту: здобувач освіти мало усві-

домлює мету навчально- пізнавальної дія-

льності; слабко орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне опрацювання на-

вчального матеріалу викликає значні тру-

днощі; робить спробу розповісти суть за-

даного, але відповідає лише за допомогою 

викладача на рівні "так" чи "ні"; однак 

може самостійно знайти в підручнику від-

повідь. 

не зарахо-

вано з 

можливіс-

тю повто-

рного 

складання 

незадовільно 

0-34 F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов'язковим повто-

рним курсом: здобувач освіти не володіє 

необхідними знаннями, уміннями, навич-

ками та науковими термінами, демонструє 

низький рівень комунікативної культури. 

не зарахо-

вано з 

обов’язко

вим по-

вторним 

вивченням 

дисциплі-

ни 

 

Максимальна кількість балів, які отримують студенти з урахуванням критеріїв 

оцінювання результату наступна. 

Етап 
Форма контро-

лю 

Процедура оцінювання знань, умінь, навичок і 

(або) досвіду діяльності, що характеризують етапи 

формування компетенції 

Кількість 

балів 

1. 1 Лекції 33 

2. 2 Практичні роботи 12 

Поточний контроль 

3. 3 Звіт по практи-

чним роботам. 

ПКпр = 3 пр.х 

10бал.=30балів 

Студент пише звіт при виконанні практичної робо-

ти, в якої відображає виконання ним, відповідно до 

отриманим завданням, певних видів робіт, націле-

них на формування професійних умінь і навичок. 

Оцінюються досягнуті результати, проявлені знан-

30 



Етап 
Форма контро-

лю 

Процедура оцінювання знань, умінь, навичок і 

(або) досвіду діяльності, що характеризують етапи 

формування компетенції 

Кількість 

балів 

ня, вміння і навички, а також відповідність звіту 

вимогам, що пред'являються. 

4. 4 Письмова ро-

бота,  

1 модуль 

ПКмод = 

1мод.х20бал.= 

20балів 

Студент отримує завдання з висвітлення певних 

теоретичних питань або вирішення завдань. Робота 

виконується письмово і здається викладачеві. Оці-

нюються володіння матеріалом по темі роботи, 

аналітичні здібності, володіння методами, вміння і 

навички, необхідні для виконання завдань. 

20 

5. 5 Додаткове опи-

тування 

ПКдод =5 балів 

Контрольний захід проводиться під час залікового 

тижня. Студент отримує додаткове завдання з ви-

світлення певних теоретичних питань або вирі-

шення завдань. Робота виконується письмово або 

усно. Оцінюються володіння матеріалом по дис-

ципліні. 

5 

Семестровий контроль 

6. 6 Залік Враховуються робота студента на заняттях та ре-

зультати поточного контролю 4-го семестру (етапи 

п.1-п.5). Семестровий контроль: 

СК1 = Плек + Ппр + ПКпр + ПКмод + ПКдод 

Ці результати зараховуються як підсумок семест-

рового контролю та проводиться як контрольний 

захід під час залікового тижня. 

100 
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