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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

 Метою вивчення освітнього компонента "Система управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті" є сприяти загальному розумінню та підходам до системи 

управління беспекою серед автотранспортних компаній України створити організацій ні 

методики, яких необхідно дотримуватись операторам з автоперевезень, водіям та іншим 

зацікавленим сторонам надати бази знань для проведення системи управління безпекою 

на автомобільному транспорті, зокрема, оцінок ризиків та оцінки варіантів управління 

ризиками, пов’язаних з безпекою на автомобільному транспорті визначити принципи 

культури організацій ної безпеки завдяки послідовному впровадженню та навчанню 

принципам і методикам системи управління безпекою на автомобільному транспорті 

навчати та повідомляти автотранспортних виконавців про застосування системи 

управління безпекою на автомобільному транспорті. 

Завдання освітнього компонента: 

 Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Система управління 

безпекою руху на автомобільному транспорті" є теоретична та практична підготовка 

здобувачів вищої освіти щодо використання систем управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті та спеціалізованого програмного забезпечення для 

розв’язання складних задач у сфері транспортних систем та технологій. 

Після вивчення освітнього компонента «Система управління безпекою руху на 

автомобільному транспорт» здобувач вищої освіти буде здатен:  

1. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу, розробки та 

удосконалення транспортних систем та технологій.  

2. Використовувати в практичній діяльності системи управління безпекою руху. 

3. Проводити оцінку ризиків та їх варіантів управління, пов’язаних з безпекою на 

автомобільному транспорті. 

Методи викладання, що пропонуються: 

Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та 

використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за 

індивідуальним завданням. Тестування (опитування), з використанням навчальних і 

контролюючих тестів. 

Тематика лекційних занять: 

1. Вступ. Поняття про системи управління безпекою руху на автомобільному 

транспорті. 

2. Загальна ідея системи управління безпекою руху на автомобільному транспорті. 

3. Складові системи управління безпекою руху на автомобільному. 

4. Процес управління ризиками на автомобільному транспорті. 



5. Процес звітування про порушення та загрози безпеці людини на автомобільному 

транспорті. 

6. Аудит безпеки та її оцінка. 

7. Документація системи управління безпекою руху на автомобільному транспорті. 

8. Законодавство, внутрішні аудити, складання актів, ризики в системи управління 

безпекою руху на автомобільному транспорті. 

Тематика практичних занять: 

1. Система управління безпекою руху «на першии погляд». 

2. Суть системи управління безпекою руху. 

3. Приклади систем управління безпекою руху на автомобільному транспорті. 

4. Органи безпеки, відповідальність і підзвітність. 

5. Процес відносно політики безпеки. 

6. Процес забезпечення дотримання правил безпеки. 

7. Процес ліквідації дорожньо-транспортних пригод. 

8. Планування відповідних реакцій на ризики, призначення відповідальних осіб, 

впровадження, спостереження та контроль за цими. 

9. Виконання завдань за схемою: планування, виконання, перевірка і прийняття 

необхідних заходів. 

10. Мета і значення аудиту та оцінки. 

11. Типи та періодичність аудиту. 

12. Етапи аудиту. 

13. Обов’язок ведення та обсяг документації. 

14. Міжнародне законодавство з безпеки на автомобільному транспорті. 

15. Примірник докладних списків застосовуваних Правил безпеки для пакування, 

завантаження та перевезення небезпечних вантажів.. 
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