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Таблиця 1
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Індивідуальні 20 год
Форма контролю: залік

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Географія транспорту»
є: формування системи наукових знань про сутність транспортної системи,
що забезпечують комплексне уявлення про - транспорт; системність видової,
функціональної і територіальної структур; роль транспорту в сучасному
суспільстві, в економіці країни і задоволенні потреб у перевезеннях. Курс
закладає

основу

уявлення

про

властивості

транспорту

як

системи

взаємозв'язку простору, часу і витрат на переміщення предмета перевезення,
структури і змісту транспортних процесів.
1.2.

Основними завданнями

вивчення

дисципліни

«Географія

транспорту» є:
• з’ясування сутності та ролі транспорту в економічному і соціальному
розвиткові суспільства, нашої держави;
• вивчення теоретичних основ з методики дослідження географії
транспорту;
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• аналіз моніторингу соціально-економічного розвитку транспортної
системи України;
•

засвоєння

техніко-економічних

особливостей

різних

видів

транспорту;
•

набуття

практичних

навичок

аналізу

показників

діяльності

транспортної системи ;
• визначення економічної доцільності використання різних видів
транспорту, враховуючи економічні показники та екологічні впливи на
навколишнє середовище;
• обгрунтування стратегічних напрямів і пріоритетів удосконалення
транспортної діяльності та шляхів їх втілення в життя.
2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Теоретико-методичні засади економікогеографічного розвитку транспортної системи.
Тема 1. Предмет та завдання географії транспорту.
Географія транспорту, як галузь економічної географії. Об'єкт і суб'єкт
дослідження географії транспорту. Предмет та методи дослідження. Зв'язок з
і іншими науками: економічними, технічними, статистикою, картографією,
географією. Транспортна логістика. Основні завдання географії транспорту.
Тема 2. Роль транспорту в національній економіці.
Транспорт,

як

складова

економічних

відносин

та

матеріального

виробництва. Основні показники роботи. Значення транспортних послуг та
особливості їх надання. Транспортна складова та транспортний коефіцієнт
собівартості продукції. Транспорт і територіальний поділ праці. Економічна,
соціально - політична, культурна, оборонна та інші значення транспорту в
суспільстві.
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Тема 3. Транспортна система та її структура
Класифікація

транспорту.

Транспортна

система,

особливості

формування. Класифікація транспортної системи. Структура транспортної
системи:

галузева,

функціональна,

територіальна.

Транспортна

інфраструктура регіону.
Тема 4. Фактори, які впливають на формування транспортних
систем
Соціально-економічні
Природні

фактори

фактори

формування

транспортної

формування

транспортної

системи.

системи.

Транспорт

і

навколишнє середовище.
Тема 5. Транспортна мережа та шляхи сполучення.
Транспортна мережа -

головна складова транспортної системи.

Особливості та фактори формування транспортної мережі. Класифікація
шляхів

сполучення.

Конфігурація

транспортної

мережі.

Типи

транспортної мережі та стадії формування. Поділ за видами сполучень та
характером обслуговування. Показники забезпеченості транспортною
мережею.
Змістовий модуль ІІ. Особливості функціонування транспортної
системи України та світової транспортної системи.
Тема 6. Економіко – географічна характеристика

та техніко –

економічні особливості окремих видів транспорту України.
Характеристика та економіко- географічні особливості розвитку:
залізничного
транспорту;

транспорту;
повітряного

автомобільного
транспорту;

транспорту;

трубопровідного

водного

транспорту;

міського пасажирського транспорту. Форми територіальної організації
транспорту та їх характеристика.
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Тема 7. Історія розвитку транспорту та сучасні транспортні
системи світу.
Основні етапи формування транспорту і транспортної системи. Сучасні
транспортні системи світу. Розвиток окремих видів транспорту: залізничного,
автомобільного, повітряного, водного, трубопровідного.
Тема

8.

Інтеграція

транспортної

системи

України

в

європейські та світові транспортні мережі.
Передумови формування міжнародного транспортного коридору. Поняття
міжнародного транспортного коридору. Сучасні транспортні коридори
Європи ( перелік). Україна в системі міжнародних транспортних коридорів.
Перспективи входження України у світовий та європейський транспортний
простір.
3.
Змістовий модуль І. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Кількість годин
у тому числі
Назви змістових модулів і тем

1

Усього

2

Лек.

Практ.

Індивідуальн.

3

4

6

Сам.
роб.
7

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади економіко-географічного
розвитку транспортної системи.
Тема 1. Предмет та завдання
географії транспорту.
Тема 2. Роль транспорту в
національній економіці.
Тема 3. Транспортна система
та її структура.
Тема 4. Фактори,які впливають
на формування транспортних
систем.
Тема 5. Транспортна мережа
та шляхи сполучення.
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2

8

2

12

2

6

2

10

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

2

4

2

2

7
Разом за змістовим модулем 1

42

10

8

12

12

Змістовий модуль 2. Інституційні засади державного регулювання розвитку
проблемних територій.
Тема
6.
Економіко
–
географічна характеристика та
техніко
–
економічні
особливості окремих видів
транспорту України.

14

2

6

2

4

Тема
7.Історія
розвитку
транспорту
та
сучасні
транспортні системи світу.
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2

1

2

2

Тема
8.
Інтеграція
транспортної системи України
в європейські та світові
транспортні мережі.
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2

1

4

2

Разом за змістовим модулем 2

30

6

8

8

8

Усього годин
Усього годин за навчальним
планом

72
72

16
16

16
16

20
20

20
20

Тематика та години практичних занять подані у Розділі 5, таблиці 3
«Теми практичних занять».
Доповнююча тематика та години самостійної роботи студентів подані у
Розділі 6. Таблиці 4 «Самостійна робота студентів».
4.

Теми практичних занять
Таблиця 3

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Тема
Загальні основи географії транспорту
Порівняльна характеристика діяльності видів транспорту України
Залізничний транспорт
Характеристика автодорожнього комплексу України
Економіко-географічний аналіз окремих видів транспорту
України
Регіональні транспортні системи країн світу.Міжнародні
транспортні коридори.
Разом

Кількість
годин
2
4
2
2
2
4
16
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5. Самостійна робота
Самостійна підготовка студентів в опануванні дисципліни «Географія
транспорту» представлена у формі запитань до окремих тем та у формі
самостійного опрацювання законодавчо-нормативних документів.
Таблиці 4
№
з/п

1

2

3
4
5

Кількість

Тема

годин

Теоретико-методологічні особливості « Географії транспорту», як 1
науки.
Методи

та

прийоми

наукових

досліджень

в

«

Географії 1

транспорту».
Розрахунок показників вантажопотоку і пасажиропотоку Західної 1
залізниці.
Інфраструктура залізничного транспорту.

1

Державна програма » Стратегія розвитку залізничного транспорту до 2
2020року», «Програми розвитку залізничного транспорту України».

6

Система управління автодорожнім господарством України.

1

7

Вплив метеорологічних факторів на стан доріг.

1

8
9
10

Проблеми та перспективи розвитку автолорожнього комплексу 2
України.
Особливості забезпеченості дорогами і автострадами країн Європи.
Міждисциплінарні

зв'язки

навчального

курсу

2

«Географія 1

транспорту».

11

Проблеми та перспективи розвитку повітряного транспорту.

2

12

Проблеми та перспективи розвитку водного транспорту.

2

13

Проблеми та перспективи розвитку трубопровідного транспорту.

2

14

Проблеми

та

перспективи

розвитку

міського

пасажирського 2

транспорту.
РАЗОМ

20
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6. Індивідуальні науково-дослідні завдання
На вибір студентам пропонуються види індивідуальних науководослідних завдань (ІНДЗ) які передбачають:
1) написання рефератів (підготовку огляду наукової літератури по
даній темі);
2) підготовку ілюстративного матеріалу за темами, які вивчаються
(виготовлення таблиць, схем малюнків, презентацій);
3) побудова та аналіз картосхем;
4) опрацювання сучасної аналітико-статистичної інформації.
5) підготовку матеріалів та доповідей до наукових конференцій та
диспутів.
7. Методи та форми навчання
Методи навчання:
-

інформаційно-рецептивний (пояснення, лекційний метод, бесіда,

робота з навчальною книгою);
-

пояснювально-ілюстративний

(метод

ілюстрування,

метод

демонстрування);
-

практичний (практичні роботи).

Види і форми контролю: поточний і підсумковий контроль.
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік
Перелік залікових питань для здійснення підсумкового контролю
успішності навчання.
1. Роль і місце транспорту в економіці України.
2. Основні поняття транспортної системи.
3. Факторний аналіз формування та роботи транспортної системи і окремих
видів транспорту.
4. Структура транспортної системи та її характеристика.
5. Функціональна структура.
6. Галузева структура.
7. Територіальна структура.
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8. Типи транспортної мережі.
9. Територіальна організація транспортної системи України
10. Диференціація транспортних пунктів та вузлів.
11.Типологія транспортних вузлів.
12. Формування транспортних зв'язків та їх класифікація.
13.Основні показники роботи транспорту та їх характеристика : обсяг
перевезень,

вантажо-

пасажиронапруженість,

і

пасажирооборот,

середня

відстань

вантажо-

перевезень,

та

пропускна

спроможність транспорту, вантажонапруженість, пасажиронапруженість,
густота

шляхів

сполучення,

транспортний

баланс,

транспортна

доступність та інші.
14.Роль і значення залізничного транспорту в господарському комплексі
держави.
15.Інфраструктура залізничного транспоту: компоненти, призначення та
функції.
16.Транспортні засоби залізничного транспорту: структура, наявність та
умови експлуатації (параметри і технічний стан).
17. Територіальні особливості залізничного транспорту України.
18.Залізниці України ( організаційно – управлінська структура, показники
розвитку, напрями та структура перевезень).
19.Структура та особливості роботи автомобільного транспорту.
20. Характеристика

і

класифікація

автомобільних

доріг

загального

користування.
21. Сучасний стан і загальні проблеми автодорожнього господарства.
22. Автомобілізація: особливості та темпи, проблеми.
23. Екологічні наслідки роботи автотранспорту.
24.Економіко – географічна характеристика повітряного транспорту.
25.Економіко – географічна характеристика водного транспорту.
26.Економіко – географічна характеристика трубопровідного транспорту.
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27. Класифікація та характеристика міського пасажирського транспорту.
28. Нові види транспорту.
29.Особливості формування та розвитку транспортної системи країн
Північної Америки.
30.Особливості формування та розвитку транспортної системи країн
Латинської Америки.
31.Особливості формування та розвитку транспортної системи країн
Африки.
32.Особливості формування та розвитку транспортної системи країн Балтії і
СНД.
33.Особливості формування та розвитку транспортної системи країн
Центральної та Західної Європи.
34.Особливості формування та розвитку транспортної системи країн Азії.
35.Особливості формування та розвитку транспортної системи країн
Тихоокеанського поясу та Австралії.

10. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Методи діагностики успішності навчання:
1)

поточний контроль (поточне опитування на лекціях, практичних

заняттях, модульні контрольні роботи);
2)

підсумковий контроль (проводиться в кінці вивчення курсу у

формі заліку).
Засоби діагностики успішності навчання: мультимедійна презентація,
таблиці, схеми, атласи, соціально-аналітичні довідники.

12

11. Розподіл балів, які отримують студенти
Таблиця 3
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 2

Загальна
кількість
балів

100

(письмов
о)

2
МКР
30

(письмов
о)

МКР 1
30

Т6
5

10

Т5

ІНДЗ

5

Т3
5

Т4

Т2
5

5

Т1
5

Модуль 1
Змістовий модуль 1 Т1,Т2.
Змістовий модуль 2 Т3,Т4,Т5,Т6.

Модульний
контроль/
залік (мах =
60 балів)
Модуль 3

Критерії оцінювання
Усні відповіді оцінюються за такими критеріями:
1-2 бали – відповідь поверхнева на основі прочитаної лекції;
відповідь хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без
усвідомлення його суті; розуміння і розкриття лише окремих позицій.
3

бали

–

відповідь

послідовна,

недостатньо

структурована;

роз'яснення переважної кількості позицій (без виділення основних позицій);
використання тексту лекції та одного підручника.
4 бали – відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке розуміння
матеріалу, яке включає узагальнені, систематизовані позиції; побудована на
основі матеріалу лекції та кількох підручників.
5 балів – відповідь чітка, структурована, логічна; включає
узагальнені, систематизовані позиції; побудована на основі матеріалу лекції та
кількох підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела,
спеціальну літературу, власні наукові доробки; наведення власних прикладів;
порівняльний аналіз.
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Критерії

оцінювання

індивідуальних

завдань.

За

кожне

індивідуальне завдання студент максимально може отримати 10 балів:
1 бал – завдання виконано поверхнево.
2 бали – фрагментарне виконання лише частини (25 %) завдання.
3 бали – фрагментарне виконання лише частини (55 %) завдання.
4 бали – фрагментарне виконання лише частини (75 %) завдання.
5 балів – завдання виконано повністю. Стиль виконання –
копіювальний (відтворення відомостей без чіткого усвідомлення їх суті).
6 балів – завдання виконано повністю. Стиль виконання –
копіювально-алгоритмічний (частина відомостей відтворена без чіткого
усвідомлення їх суті, частина відтворена і пояснена).
7 балів – завдання виконано повністю. Стиль виконання –
евристичний (відтворення відомостей з елементами власних суджень).
8 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та
виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Стиль виконання – пошуковий.
9 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та
виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Стиль виконання – евристичний з
елементами пошукового.
10 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та
виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Оригінальність. Виражений творчий
підхід у роботі над виконанням завдання. Стиль виконання – творчий.
Підсумковий контроль – залік. Оцінювання знань студентів
здійснюється за результатами поточного й модульного контролю. У випадку,
коли студент набирає поточних та модульних не менше 6о балів або більше, то
за його згодою набрана кількість балів може бути зарахована як результат
заліку.
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