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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

27 Транспорт 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 
Спеціальність: 275 

«Транспортні 

технології» 

Спеціалізація: 275.01 

«Транспортні технології 

(на морському та 

річковому транспорт)» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 1-й 1-й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання 

____РГР_______ 
                       (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120  

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,29 

самостійної роботи 

студента – 3,76 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

28 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

48 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання:  

16 год. год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 56 : 64 

для заочної форми навчання – 14 : 106 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Мета навчальної дисципліни  

Мета викладання навчальної дисципліни «ВАНТАЖОЗНАВСТВО» є: 

одержання студентами знань, необхідних для забезпечення схоронності вантажів i 

безпеки їхнього транспортування. Ознайомлення з системою класифікації вантажу, 

видами та вимогами до тарі, упаковки та маркування вантажу. Одержання знань по 

номенклатурі, специфічним властивостям та основним транспортним 

характеристикам генеральних, лісових, наливних, навалочних та насипних, режимні 

та живих вантажів. Ознайомлення з методикою укрупнення вантажних місць на 

транспорті, системою стандартизації вантажу, тари, транспортних засобів, умов 

пакетизації та контейнеризації. Ознайомлення з методикою визначення небезпечних 

вантажів, їх регламентація та загальних технічних умови транспортування. 

Одержання знань по видах незбереженості вантажу; взаємодії вантажів з довкіллям. 

Одержання знань по шляхам підвищення схоронності  

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «ВАНТАЖОЗНАВСТВО» 

є: вивчення основних транспортних характеристик генеральних, лісних наливних, 

навалювальних, небезпечних та режимних вантажів; вивчення методики визначення 

об’ємно-масових характеристик та кількості вантажу, видів та системи маркування 

вантажів, особливостей різних видів тари та заходів щодо пакетування та 

контейнеризації вантажів; вивчення особливостей взаємодії вантажів між собою та з 

навколишнім середовищем; формування вихідної бази для подальшої 

професіональної підготовки фахівця; формування того мінімуму фундаментальних 

знань, на базі яких майбутній фахівець матиме можливість самостійно оволодіти 

всім новим, що буде в ході подальшого науково-технічного прогресу. 

 

2.3. Вимоги до знань та вмінь студентів 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: транспортні характеристики i транспортний стан вантажів. Системи 

класифікації вантажу. Тару, упаковку та маркування вантажу. Номенклатуру, 

специфічні властивості та основні транспортні характеристики: генеральних, 

лісових, наливних, навалочних та насипних, режимні та живих вантажів. 

Укрупнення вантажних місць на транспорті. Стандартизацію вантажу, тари, 

транспортних засобів. Пакети та контейнери. Небезпечні вантажі, регламентацію, 

загальні технічні умови транспортування. Види незбереженості та втрат вантажів, 

систему природної втрати. Вплив зовнішніх i внутрішніх факторів на схоронність 

вантажу. Зовнішні умови транспортування та зберігання вантажів, процеси в них та 

принципи їх регулювання. Шляхи підвищення схоронності; взаємовплив i 

сумісність вантажу. 

вміти: зробити оцінку фізико-хімічних властивостей вантажу; визначити 

об'ємно-масові характеристики вантажу за допомогою розрахунків або з 

використанням певного обладнання і прийомів виконання робіт; класифікувати 

вантажі у відповідності з класифікаціями, що прийняті на морському транспорті; 
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визначити режими зберігання, перевантаження та транспортування і вимоги до 

транспортних засобів і упаковки для різних класів вантажів; визначити вимоги до 

упаковки конкретного вантажу з урахуванням видів і засобів транспорту, які 

передбачаються для виконання перевезень, вибрати необхідну тару та розрахувати її 

кількість; розробити заходи щодо пакетування та контейнеризації вантажів з 

урахуванням відомостей про характеристики вантажу, його тару та упаковку; 

використовуючи відомості про характеристики вантажу і його властивості вибрати 

необхідні види маркування вантажів; використовуючи відомості про характеристики 

вантажу і його властивості, за допомогою певного обладнання нанести маркувальні 

знаки на вантажні місця. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ 1 

Загальні властивості вантажів 

 

Змістовний модуль 1. Транспортні характеристики вантажів 

Тема 1. Фізико-хімічні властивості 

Тема 2. Об'ємно-масові характеристики вантажу 

Тема 3. Класифікація вантажів 

Тема 4. Вимоги до організації транспортного процесу 

Змістовний модуль 2. Тара та упаковка 

Тема 5. Тара 

Тема 6. Пакетування та контейнеризація 

Змістовний модуль 3. Маркування вантажів 

Тема 7. Види маркування вантажів 

Тема 8. Способи маркування вантажів 

 

МОДУЛЬ 2 

Забезпечення схоронності вантажів 

 

Змістовний модуль 4. Заходи підвищення рівня збереження вантажів 

Тема 9. Засоби захисту вантажу від внутрішніх агресивних факторів 

Тема 10. Засоби захисту вантажу від зовнішніх агресивних факторів 

Змістовний модуль 5. Сумісність вантажів при зберіганні та транспортуванні 

Тема 11. Сумісність вантажів при зберіганні 

Тема 12. Сумісність вантажів при перевезенні 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – Розрахунково-графічна робота   
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 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 Загальні властивості вантажів 

Змістовий модуль 1. Транспортні характеристики вантажів 

Тема 1. Фізико-хімічні властивості 16 8 4 – – 4 28 2 2 – – 24 

Тема 2. Об'ємно-масові характеристики 

вантажу 

9 1 4 – – 4 9 1 2 – – 6 

Тема 3. Класифікація вантажів 7 1 2 – – 4 5 1 – – – 4 

Тема 4. Вимоги до організації транспортного 

процесу 

8 2 2 – – 4 6 – – – – 6 

Разом за змістовим модулем 1 40 12 12 – – 16 48 4 4 – – 40 

Змістовий модуль 2. Тара та упаковка 

Тема 5. Тара та упаковка 8 2 2 – – 4 8 – – – – 8 

Тема 6. Пакетування та контейнеризація 8 2 2 – – 4 9 1 – – – 8 

Разом за змістовим модулем 2 16 4 4 – – 8 17 1 – – – 16 

Змістовий модуль 3. Маркування вантажів 

Тема 7. Види маркування вантажів 8 2 2   4 9 1 – – – 8 

Тема 8. Способи маркування вантажів 8 2 2   4 6 – – – – 6 

Разом за змістовим модулем 3 16 4 4   8 15 1 – – – 14 

Усього годин 72 20 20   32 80 6 4 – – 70 

Модуль 2 Забезпечення схоронності вантажів 

Змістовий модуль 4. Заходи підвищення рівня збереження вантажів 

Тема 9. Засоби захисту вантажу від 

внутрішніх агресивних факторів 

8 2 2 – – 4 9 – – – – 9 

Тема 10. Засоби захисту вантажу від 

зовнішніх агресивних факторів 

8 2 2 – – 4 12 1 2 – – 9 

Разом за змістовим модулем 4 16 4 4 – – 8 21 1 2 – – 18 

Змістовий модуль 5. Сумісність вантажів при зберіганні та транспортуванні 

Тема 11. Сумісність вантажів при зберіганні 8 2 2 – – 4 10 1 – – – 9 

Тема 12. Сумісність вантажів при 

перевезенні 

8 2 2 – – 4 9 – – – – 9 

Разом за змістовим модулем 5 16 4 4 – – 8 19 1 – – – 18 

Усього годин 32 8 8 – – 16 40 2 2 – – 36 

ІНДЗ: (РГР ) 16 – – – 16 – – – – – – – 

Усього годин 120 28 28 – 16 48 120 8 6 – – 106 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Не передбачено 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Визначення питомого навантажувального об'єму вантажу і коефіцієнтів 

використання приміщення 

2 2 

2 Формування пакета сортового металу й розрахунок питомого 

навантажувального об’єму 

4 – 

3 Визначення маси вантажів по осіданню судна 4 – 

4 Пакетування генеральних вантажів 2 – 
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5 Визначення кількості навалочного вантажу в штабелях правильної 

геометричної форми 

2 – 

6 Визначення кількості навалочного вантажу методом рівнобіжних 

вертикальних розрізів 

2 – 

7 Формування штабелів вугілля 2 – 

8 Визначення рівня заповнення ємності танка 2 4 

9 Визначення режимів вентиляції вантажних приміщень 2 – 

10 Визначення режимів вентиляції на переході 2 – 

11 Визначення маси гігроскопічних вантажів 2 – 

12 Підготовка танків до наливу 2 – 

 Разом 28 6 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

Не передбачено 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Фізико-хімічні властивості 4 24 

2 Тема 2. Об'ємно-масові характеристики вантажу 4 6 

3 Тема 3. Класифікація вантажів 4 4 

4 Тема 4. Вимоги до організації транспортного процесу 4 6 

5 Тема 5. Тара та упаковка 4 8 

6 Тема 6. Пакетування та контейнеризація 4 8 

7 Тема 7. Види маркування вантажів 4 8 

8 Тема 8. Способи маркування вантажів 4 6 

9 Тема 9. Засоби захисту вантажу від внутрішніх агресивних факторів 4 9 

10 Тема 10. Засоби захисту вантажу від зовнішніх агресивних факторів 4 9 

11 Тема 11. Сумісність вантажів при зберіганні 4 9 

12 Тема 12. Сумісність вантажів при перевезенні 4 9 

 Разом  48 106 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу 

(РГР) «Схоронність та транспортування вантажів» за індивідуальним варіантом. Для 

цього, відповідно до його прізвища та ім'я за методичними вказівках до РГР 

визначаються вихідні дані (індивідуальне завдання). Першій букві прізвища 

відповідає назва вантажу в шухлядах; 2 – у мішках; 3 – у стосах і тюках; 4 – у 

бочках, барабанах і рулонах; 5 – сортовий метал. Першій букві імені відповідає 

технічна  норма навантаження на підлогу і висота кам'яного складу; 2 – 

залізобетонного; 3 – металевого; 4 – відкритій площадці.  
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні, індивідуальні 

заняття, консультації. Впроваджується індивідуалізація та розширення самостійної 

роботи студентів у вирішенні поставлених практичних завдань. 

Використовуються такі методи навчання:  

словесні (лекції, бесіди, розповіді); 

наочні методи навчання (ілюстративний, графічний, табличний матеріал); 
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практичні методи навчання; 

індуктивний і дедуктивний методи навчання; 

проблемно-пошукові методи. 

Заохочується індивідуальна самостійна робота (для розвитку навиків пошуку і 

відбору необхідної літератури, синтезу необхідного матеріалу), підготовка рефератів 

та інформаційних повідомлень з публічними виступами (для розвитку навиків 

ораторської майстерності, роботи в групі тощо). 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль за рівнем та повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни 

здійснюється через поточний та підсумковий контролі. 

Для денної форми навчання поточний контроль здійснюється шляхом 

проведення усного опитування, виконанням практичних завдань, написанням та 

захистом РГР згідно стандарту кафедри, виконанням підсумкового тестового 

опитування за модулями № 1 та № 2. 

Для заочної форми навчання – у формі виконання контрольної роботи.  

Для підсумкового контролю з дисципліни навчальним планом передбачено 

екзамен.  

Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з дисципліни, якщо 

він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї 

навчальної дисципліни. 
 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Екзамен (денна форма навчання) 
Поточне тестування та самостійна робота   

Підсумковий 

контроль (Ек.) 

Підсумкова 

оцінка Модуль 1  (М1 – 100 балів) Модуль 2 (М2 – 100 балів) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 (М1 + М2 + 

Ек.) / 3 50 7 7 7 7 8 7 7 25 25 25 25 100 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

ІНДЗ. Для денної форми навчання РГЗ – контролюється шляхом захисту РГЗ 

приймальною комісією кафедри. Відмітка по РГЗ входить як складова до залікового 

модулю.     
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Тихонін В. І. Вантажознавство. Методичні вказівки, інструкції та завдання до 

лабораторних і практичних занять.  – Одеса: «Магістр», 2016. – 82 с.  

2. Тихонін В. І. Схоронність та транспортування вантажів. Методичні вказівки 

до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Вантажні перевезення 

(Вантажознавство)». – Одеса: «Магістр», 2016.  – 28 с. 

 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

 

1. Тихонін В. І. Вантажознавство. Навчальний посібник. – Одеса: ОНМУ, 2016. 

– 236 с.  

2. Тихонін В. І. Вантажознавство. Конспект лекцій. – Одеса: «Магістр», 2017. – 

136 с. 

3. Тихонін В. І. Вантажознавство. Методичні вказівки, інструкції та завдання до 

лабораторних і практичних занять. – Одеса: «Магістр», 2016. – 82 с.  

4. Тихонін В. І. Схоронність та транспортування вантажів. Методичні вказівки 

до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Вантажні перевезення 

(Вантажознавство)».– Одеса: «Магістр», 2016. – 28 с.   

 

Додаткова 
 

1. Атлас океанов. Главное управление навигации и океанографии Министерства 

обороны СССР, 1977. 

2. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском 

транспорте: Учеб. для мореход. училищ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 

1990. – 383 с. 4. 

3. Грузоведение, сохранность и крепление грузов /А.А. Смехов, А.Д. Малов, 

А.М. Островский и др.: Под. ред. А.А. Смехова. – М.: Транспорт, 1987. – 239 с.  

4. Джежер Е.В., Ярмолович Р.П. Транспортные характеристики грузов: Учебное 

пособие. – О.: Фенікс, 2007 – 272 с. 

5. Козирєв В.К. Вантажоведення: Підручник. – Вид. 2-е, випр. і доп. – О.: 

Фенікс; М.: Рконсульт, 2005.  – 360 с. 

6. Контейнеры: Справочник / Ф.А. Пладис, В.А. Шкурин, Г.Э. Сурмаев; Под. 

ред. В.А. Шкурина. М.: Машиностроение, 1981. – 191 с. 

7. Общие и специальные правила перевозки грузов. ТР-4М. Том 1. –М.: В/О 

«Мортехинформреклама», 1991.- 396 с. Том 2, 1988. – 392 с.  

8. Пашков А.К., Полярин Ю.Н. Пакетирование и перевозка тарно-штучных 

грузов. – М.: Транспорт, 2000. – 254 с. 

9. Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ). РД 31.15.01 

– М.: В/О «Мортехинформреклама». Том I. 1990. – 664 с. Том II. 1990. – 912с. 

10. Правила морской перевозки продовольственных грузов. 6-М. – М.: В/О 

«Мортехинформреклама», 1988. – 144 с.  
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11. Савчук В.Д. Технология перевозки грузов: учебник для курсантов и 

студентов морских вузов. – Одесса: ОНМА, 2006. – 343 с.  

12. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем: Учебник для вузов. 3-е 

изд., перераб. и доп. – С. Петербург: АНО НПО «Мир и Семья», 2001. - 560 с. 

13. Транспортная тара: Справочник. – М.: Транспорт, 1989. – 216 с.  

14. Транспортные характеристики грузов. М.Н. Гаврилов. 

Мортехинформреклама. Морской транспорт. Справочное руководство, 1994, 193 с.  

15. Шматов Э.М. Справочник стивидора. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Транспорт, 1983. – 150 с. 

 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1. Атлас железнодорожных вагонов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.kazrail.com/atlas. 

2. Морской каталог-справочник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.midships.ru/Handbook/characteristics. 

3. Справочник сюрвейера. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.transrussia.net/CargoClassifier. 

4. Характеристики морских судов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.tgr-project.at.ua. 

http://www.nbuv.gov/ua/
http://www.nbuv.gov/ua/
http://www.nbuv.gov/ua/
http://www.nbuv.gov/ua/
http://www.nbuv.gov/ua/
http://www.nbuv.gov/ua/

