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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

 
1.  Назва ОК Система управління безпекою руху на автомобільному 

транспорті. 
2.  Факультет/кафедра Інженерно-технологічний/Тракторів, сільськогосподарських 

машин та транспортних технологій 
3.  Статус ОК Вибірковий 
4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для 

(заповнюється для 

обов’язкових ОК) 

- 

 

5.  ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

ОПП «Транспортні технології (навтомобільному транспорті)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», 

спеціалізації 275.03«Транспортні технології 

(навтомобільному транспорті)» 
6.  Рівень НРК HPK – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень 
7.  Семестр та тривалість 

вивчення 
2 семестр, 15 тижнів 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 
5,0, залік 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  
Контактна робота (заняття) Самостійна робота 

Лекційні 

30 

Практичні 

30 

Лабораторні 

- 

90 

10.  Мова навчання українська 
11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента 
Викладач: доктор кафедри тракторів, сільськогосподарських 

машин та транспортних технологій Гецович Є.М. 

11.1 Контактна інформація ауд. 216м,  kolodnenko_vn@ukr.net 

Час консультацій: щовівторка з 14:00 до 15:00 
12.  Загальний опис 

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. 
13.  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. 
14.  Передумови вивчення Компетентності, розвинені на освітньому компоненту, 

mailto:kolodnenko_vn@ukr.net


 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

необхідні для  вивчення багатьох освітніх компонентів 

професійної підготовки, в тому числі виробничої практики та 

кваліфікаційної роботи.   

2. Даний освітній компонент являється основою для 

поглиблення програмних результатів навчання за ОП:  

ФРНОП 04. Використовувати в практичній діяльності 

системи управління безпекою руху, зокрема, проводити 

оцінку ризиків та їх варіантів управління, пов’язаних з 

безпекою на автомобільному транспорті. 

ПРН-14. Використовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення для аналізу, розробки та удосконалення 

транспортних систем та технологій. 
15.  Політика академічної 

доброчесності 
Всі форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку виникнення таких подій - реагування 

відбувається відповідно до нормативної документації щодо 

академічної доброчесності учасників освітнього процесу в 

Сумському НАУ (https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-

yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-

dobrochesnist/). 

Вимоги, які ставляться перед студентом під час вивчення 

освітнього компоненту: 

• проходження студентами етапів оцінювання у встановлені 

терміни; 

• виконання і захист практичних робіт у встановлені терміни; 

• дотримання при виконанні письмових робіт положення про 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Сумському 

НАУ (https://bit.ly/2TNvfE0); 
16.  Посилання на курс у 

системі Moodle 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id= 

https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/


2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ 

ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компонента 

студент очікувано буде здатен…» 

 

Як оцінюється РНД 

ДРН1. Використовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення для аналізу, 

розробки та удосконалення 

транспортних систем та технологій.  
 

Виконання та захист звітів практичних робіт 

згідно індивідуального варіанту. Письмове 

опитування (тестування) засвоєння лекційного 

матеріалу. Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист реферату 

та презентації згідно індивідуального завдання. 

ДРН2. Використовувати в практичній 

діяльності системи управління безпекою 

руху. 

Виконання та захист звітів практичних робіт 

згідно індивідуального варіанту. Письмове 

опитування (тестування) засвоєння лекційного 

матеріалу. Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист реферату 

та презентації згідно індивідуального завдання. 

ДРН3. Проводити оцінку ризиків та їх 

варіантів управління, пов’язаних з 

безпекою на автомобільному транспорті. 
 

 

Виконання та захист звітів практичних робіт 

згідно індивідуального варіанту. Письмове 

опитування (тестування) засвоєння лекційного 

матеріалу. Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист реферату 

та презентації згідно індивідуального завдання. 

 

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 

часу 

Рекомендована 

література 

Аудиторна робота Самостійна 

робота Лк П.з  Лаб. з. 

Тема 1.  Вступ. Поняття про системи 

управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті. Система 

управління безпекою руху «на першии 

погляд». Суть системи управління 

безпекою руху. 

2 2  9 [1], [2], [3], [4], 

[5], [15], [18]. 

Тема 2. Загальна ідея системи 

управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті.  Міфи 

про систему управління безпекою руху 

на автомобільному транспорті. 

Приклади систем управління безпекою 

руху на автомобільному транспорті. 

2 2  9 [5], [8], [10], 

[12], [15], [18]. 

Тема 3. Складові системи 

управління безпекою руху на 

автомобільному. Органи безпеки, 

відповідальність і підзвітність. Процес 

відносно політики безпеки. Процес 

забезпечення дотримання правил 

4 4  9 [5], [8], [10], 

[12], [15], [18]. 



безпеки. Процес ліквідації дорожньо-

транспортних пригод. 
Тема 4. Процес управління 

ризиками. Визначеня ризику та 

процесу управління ризику. Опис 

процесу  управління ризиками. Оцінка 

та пріорітизація ризиків. Планування 

відповідних реакцій на ризики, 

призначення відповідальних осіб. 

Впровадження, спостереження та 

контрольза цими реакціями. 

Зменшення ризику. Виконання завдань 

за схемою: планування, виконання, 

перевірка і прийняття необхідних 

заходів. 

4 4  9 [6], [7], [9], 

[11], [12], [13], 

[16], [17], [18]. 

Тема 5. Процес звітування про 

порушення та загрози безпеці. 

Процес управління знаннями. Процес 

відносно складання графіка. Процес 

постійного поліпшення системи 

управління безпекою руху. 

4 4  9 [1], [2], [4], 

[5], [8], [10], 

[12], [15], [18]. 

Тема 6.  Аудит безпеки та її оцінка. 

Мета і значення аудиту та оцінки. 

Типи та періодичність аудиту. Етапи 

аудиту. 

2 2  9 [3], [4], [14], 

[15]. 

Тема 7. Виконання аудиту. 

Звітування. Аудитори. Оцінка. 

4 4  9 [3], [4], [14], 

[15]. 

Тема 8. Документація системи 

управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті. 
Обовязок ведення та обсяг 

документації. Перегляд, аналіз і 

оцінка. Вказані документи. 

2 2  9 [1], [2], [4], 

[5], [8], [10], 

[12], [15]. 

Тема 9. Законодавство, внутрішні 

аудити, складання актів, ризики в 

системі управління безпекою руху на 

автомобільному транспорті. 

Законодавство ЄС з безпеки на 

автомобільному транспорті. 

Міжнародне законодавство з безпеки 

на автомобільному транспорті. Перелік 

українських законодавчих актів з 

безпеки на автомобільному транспорті. 

2 2  9 [1], [2], [3], [4], 

[5], [8], [12], 

[15]. 

Тема 10. Регулятивний внутрішній 

аудит системи управління безпекою 

руху. Шаблон аудиторського звіту. 

Оцінка ризиків – підсумковий профіль 

ризику. Примірник переліку ризиків, 

викликаних відсутньою чи не 

належною підготовкою водія. 

Примірник докладних списків 

застосовуваних  Правил безпеки  

пакування, завантаження та 

перевезення небезпечних вантажів. 

4 4  9 [3], [5], [6], [7], 

[8], [9], [11], 

[13], [14], [15], 

[16], [17]. 

Всього 30 30 - 90  



4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

ДРН 

Методи викладання (робота, що 

буде проведена викладачем під 

час аудиторних занять, 

консультацій) 

Кіль-

кість 

годин 

Методи навчання (які види навчальної 

діяльності має виконати студент 

самостійно) 

Кіль-

кість 

годин 

ДРН 1. 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з демонстрацією 

та використанням інтерактивних 

технологій. Практичні роботи з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням. Тестування 

(опитування), з використанням 

учбових і контролюючих тестів. 

16 

Опрацювання опорних конспектів лекцій 

та робота з книгою. Вивчення матеріалу 

для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Підготовка реферату та презентації згідно 

індивідуального завдання.  

Самооцінка знань.  

24 

ДРН 2. 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з 

демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. 

Практичні заняття з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням. Тестування 

(опитування), з використанням 

учбових і контролюючих тестів. 

20 

Опрацювання опорних конспектів 

лекцій та робота з книгою. Вивчення 

матеріалу для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Підготовка реферату та презентації 

згідно індивідуального завдання. 

Самооцінка знань. 

 28 

ДРН 3. 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з 

демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. 

Практичні роботи з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням. Тестування 

(опитування), з використанням 

учбових і контролюючих тестів. 

24 

Опрацювання опорних конспектів 

лекцій та робота з книгою. Вивчення 

матеріалу для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Самооцінка знань. 

38 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

5.1. Сумативне оцінювання 

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці 

Дата 

складання 

1. Виконання і захист практичних робіт та 

індивідуальних завдань згідно теми магістерського 

дослідження, доповідь на семінарі 

70 балів / 70% 15 тиждень 

2. Проміжна комп’ютерна атестація-тест множинного 

вибору 

15 балів / 15% 8 тиждень 

3. Комп’ютерна атестація-тест множинного вибору 15 балів / 15% 15 тиждень 

5.1.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Виконання і захист 

практичних робіт та 

індивідуальних 

завдань згідно теми 

<41 балів 42-52 53-62 балів 70 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

Відповіді на  всі 

питання 

Відповіді на  

всі питання 

Відповіді на  всі 

питання наведено, 



Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

магістерського 

дослідження, 

доповідь на 

семінарі  

виконано наведено, але 

окремі складові 

відповідей 

відсутні або 

недостатньо 

розкриті, 

відсутній аналіз 

інших підходів 

до питання 

наведено продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власний варіант 

розв’язання проблеми 

Проміжна 

комп’ютерна 

атестація-тест 

множинного вибору 

<9 балів 9-10 11-14 балів 15 балів 

Вірних 

відповідей 

менше 6 із 10 

Вірних 

відповідей 6 або 

7 із 10 

Вірних 

відповідей 8 

або 9 із 10 

Вірних відповідей 10 

із 10 

Комп’ютерна 

атестація-тест 

множинного вибору 

<9 балів 9-10 11-14 балів 15 балів 

Вірних 

відповідей 

менше 6 із 10 

Вірних 

відповідей 6 або 

7 із 10 

Вірних 

відповідей 8 

або 9 із 10 

Вірних відповідей 10 

із 10 

5.2. Формативне оцінювання 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого 

удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата 

1 Правильно виконані завдання під час проведення практичних 

занять зі зворотним зв'язком з викладачем 

Протягом 1-15 тижнів 

2 Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи над 

завданнями протягом занять. 

Протягом 1-15 тижнів 

Самооцінювання може використовуватися, як елемент сумативного оцінювання, так 

і формативного оцінювання.  
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