
Вибіркові освітні компоненти факультетського каталогу для здобувачів  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(факультет транспортних та інформаційних технологій) 

 

№ 

п/п 
Назва вибіркової компоненти 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Кафедра, за якою 

закріплена 

вибіркова 

компонента 
1 2 3 4 5 

ІІІ СЕМЕСТР 

1. 
Введення в спеціальність "Транспортні 

технології" 
4,0 Залік Транспортні технології 

2. Міжнародна транспортна географія 4,0 Залік 
Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

3. Організація діяльності митних органів 4,0 Залік 
Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

4. Засоби заспокоєння руху в міських районах 4,0 Залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

5. 
Електронний документообіг та захист 

інформації 
4,0 Залік 

Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

6. 
Інтернет технології в транспортних 

системах 
4,0 Залік 

Інформаційних систем і 

технологій 

7. 
Комп'ютерні технології статистичної 

обробки інформації 
4,0 Залік 

Інформаційних систем і 

технологій 

ІV СЕМЕСТР 

8. Основи організації вантажних робіт 4,0 Залік Транспортні технології 

9. Товарознавство в митній справі 4,0 Залік 
Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

10. Основи митної справи 4,0 Залік 
Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

11. 
Організація та управління вантажними 

перевезеннями 
4,0 Залік 

Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

12. Сервісна логістика 4,0 Залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

13. Експертиза ДТП 4,0 Залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

14. 
Програмне забезпечення підприємств 

автотранспортної галузі 
4,0 Залік 

Інформаційних систем і 

технологій 

15. 
Гнучкі методології проектування та 

розробки інформаційних систем 
4,0 Залік 

Інформаційних систем і 

технологій 

16. Технології захисту інформації 4,0 Залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

17. Документне фондознавство 4,0 Залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

18. Комп’ютерний дизайн у фаховій діяльності 4,0 Залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

V СЕМЕСТР 

19. Технології пасажирських перевезень 4,0 Залік Транспортні технології 

20. 
Технологія доставки вантажів у різних 

митних режимах 
4,0 Залік 

Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

21. Страхування на транспорті 4,0 Залік 
Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

22. 
Організація руху в центральній частині 

міста 
4,0 Залік 

Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

23. Складська логістика 4,0 Залік Транспортних систем та 

https://drive.google.com/file/d/1rQkKJNiznS15ycZ-w1PdlbYDAEeUzDew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQkKJNiznS15ycZ-w1PdlbYDAEeUzDew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cH1BkGW7htRaaUVdcF-bg6f9YHCGupVZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fnBCReMcm-TsOnG1K63on5eG8OAlAr89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13TO7la7gEWyyKezFtCl-Bwz66NiMq4Wm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18j5K3St9fh474sQgXM87Wy3ffDPmDez2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18j5K3St9fh474sQgXM87Wy3ffDPmDez2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TN8QFq7zW9Qxhw9KjOD9T_i_NRlAV0Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TN8QFq7zW9Qxhw9KjOD9T_i_NRlAV0Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJN_pY0jRyfbPVN3fs-mFlwrR6qg8fpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJN_pY0jRyfbPVN3fs-mFlwrR6qg8fpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BvWz6OmC_jNBjKZFdoDiILawIJj66JfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ADRhO6LhSEk_qSB1weo99I3Vzayd7FTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NyiO9Hac01aHi0R7RuN2nnw_nrADqmjC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ZOEOapNP9GoOplULcmQLzPyID0xpu6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ZOEOapNP9GoOplULcmQLzPyID0xpu6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xouNDQYMnhRUfPAUv6OMj8iqfWREu025/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhTLaMxd2T1ZH_k_SBCJJfUzV68V8cdY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BdhNqbx5KE2W-AIAi4IUYUme_QQnQibS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BdhNqbx5KE2W-AIAi4IUYUme_QQnQibS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Com7mGtqXNujuxL76h7jMh0D0BG8I4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Com7mGtqXNujuxL76h7jMh0D0BG8I4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yu-sTkX7bZaT9-hDQaSYSR0p1A4nVjhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JqH7N9miUDUKf_jkGKCyynr-clDLruOB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Md4Hd-3HXTQi-1cSQNsAQKDcGBoW1rB1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yu_u9hnAtMmUK9_DKwpG0HwM6yLdlDWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvF2UHSdPuD9W3jih3TXivd3zkzXqhc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lvF2UHSdPuD9W3jih3TXivd3zkzXqhc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEQe3hKVgCg-z2XVsYoNiorQAH2N87Nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sv6UpvC_5k1SlZChQK98MYf6-h1QKmKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sv6UpvC_5k1SlZChQK98MYf6-h1QKmKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEQe3hKVgCg-z2XVsYoNiorQAH2N87Nz/view?usp=sharing


безпеки дорожнього руху 

24. 
Інформаційне забезпечення учасників 

дорожнього руху 
4,0 Залік 

Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

25. 

Інформаційні системи в управлінні 

об’єктами дорожньо-транспортного 

комплексу 

4,0 Залік 
Інформаційних систем і 

технологій 

26. 
Комп’ютерне моделювання в економіці 

транспортної галузі 
4,0 Залік 

Інформаційних систем і 

технологій 

27. Теорія інформації і кодування 4,0 Залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

VI СЕМЕСТР 

28. 
Ресурсозберігаючі технології на 

автомобільному транспорті 
4,0 Залік Транспортні технології 

29. 
Митні формальності при пасажирських 

перевезеннях 
4,0 Залік 

Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

30. 
Управління зовнішньоторговельними 

операціями 
4,0 Залік 

Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

31. Логістика транспортних систем 4,0 Залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

32. Технологія розумного транспорту в містах 4,0 Залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

33. 
Технічні засоби управління дорожнім 

рухом 
4,0 Залік 

Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

34. Інформаційні системи на транспорті 4,0 Залік 
Інформаційних систем і 

технологій 

35. 
Якість програмного забезпечення та 

тестування 
4,0 Залік 

Інформаційних систем і 

технологій 

36. Теорія інформації і кодування 4,0 Залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

37. 
Організація діяльності прес-служби і прес-

супровід. Копірайтинг 
4,0 Залік 

Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

38. Практична граматика іноземної мови 4,0 Залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

VII СЕМЕСТР 

39. 
Проектування транспортно-технологічних 

систем вантажних перевезень 
 залік Транспортні технології 

40. 
Чинники успішного працевлаштування за 

фахом 
3,0 залік 

Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

41. 
Чинники успішного працевлаштування 

фахівців транспортної галузі 
3,0 залік 

Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

42. Транспортно-логістичні системи міст 3,0 залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

43. Транспортне моделювання 3,0 залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

44. Економіка транспортних систем 3,0 залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

45. Математичні методи оптимізації 3,0 залік 
Інформаційних систем і 

технологій 

46. Теорія прийняття рішень 3,0 залік 
Інформаційних систем і 

технологій 

47. Захист інформації в мережі інтернет 4,0 залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

48. 
Прикладні соціально-комунікаційні 

технології 
4,0 залік 

Інформаційно-
аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

https://drive.google.com/file/d/1IEQe3hKVgCg-z2XVsYoNiorQAH2N87Nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEQe3hKVgCg-z2XVsYoNiorQAH2N87Nz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcmsyO64wbl7Nc9_ufqqL7fmQPw9ri7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcmsyO64wbl7Nc9_ufqqL7fmQPw9ri7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcmsyO64wbl7Nc9_ufqqL7fmQPw9ri7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCTaTzHpCf_ydujvHZHst90q8IhKGWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BCTaTzHpCf_ydujvHZHst90q8IhKGWC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-VqsRThVGfc76fAv05Xx-_GdO9jPNwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjAaiTm99xLk6LIlrocWX8jM-gf79gV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjAaiTm99xLk6LIlrocWX8jM-gf79gV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PTB4vDY6KMeZXv4u6p0Byi0VsIF-nA1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PTB4vDY6KMeZXv4u6p0Byi0VsIF-nA1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNq2aSfYOw1RvbIdkzInN68XSeVfAOK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNq2aSfYOw1RvbIdkzInN68XSeVfAOK_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8JzY5GkJG3mXCr0PN-jqPm81qVVXWRd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSmHiJ1u2MpSVIMWHiupgJ8HFm1KEurN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKLtLdGjYiBuucFeDHV3iN9I4jvdeAmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKLtLdGjYiBuucFeDHV3iN9I4jvdeAmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddKowbeya9827nAx5CERkUctXJahyoPG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1680JUFWOBxmPNFmtHUPrLwu5TZYdaAv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1680JUFWOBxmPNFmtHUPrLwu5TZYdaAv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kAOd4QEIpscFTiQF5dNi54rXT4LYMpGa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpLKpYZX8bjopoo1GI1M3HIAu1adNodP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZpLKpYZX8bjopoo1GI1M3HIAu1adNodP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xb-uuujfbwtpTaA0pXJdcF71Yaaw-8GR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ndKW06cO5U4G-x9kEFksOB4hKftqHN8r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ndKW06cO5U4G-x9kEFksOB4hKftqHN8r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TAjMswyZA4lhgWK2oYPOAMr3HOqMUE0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TAjMswyZA4lhgWK2oYPOAMr3HOqMUE0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0FB_wdeo_VBRvx6m_G9iXCSEXjnhp7L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0FB_wdeo_VBRvx6m_G9iXCSEXjnhp7L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8_m_kfXaLw_vDkN1fmAgcBf6YNnMYlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuE4zkiman8INcc8vVOXwY0FzIX80F9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjRX1x5xzVLDCe4C5lQP8XCiCuYyHZWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t6iXy8R-VTlwFmGVRRvjX5-GdfObA1By/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXoj4QPHUW1Q0F3XxTXbu_NOi7WuySLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19G4I4-pgjFR5i-_qmIoT-RDbupjFQ8Mm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FcxZ0IC8G91VmyEO9THbxEapiFJfhIJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FcxZ0IC8G91VmyEO9THbxEapiFJfhIJV/view?usp=sharing


49. Управління проектами 4,0 залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

VIII СЕМЕСТР 

50. 
Логістичне управління  пасажирськими 

 перевезеннями 
3,0 залік Транспортні технології 

51. Митна безпека 3,0 залік 
Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

52. Валютне регулювання і валютний контроль 3,0 залік 
Міжнародних перевезень 

та митного контролю 

53. Технологія розумного транспорту в містах 3,0 залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

54. Логістика транспортних систем 3,0 залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

55. Реверсивна логістика 3,0 залік 
Транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху 

56. Моделі та методи прийняття рішень 3,0 залік 
Інформаційних систем і 

технологій 

57. Геоінформаційні  системи на  транспорті 3,0 залік 
Інформаційних систем і 

технологій 

58. Інформаційна культура ОПП ІБК 3,0 залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

59. Маркетингові комунікації  (в т.ч. softskils) 3,0 залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

60. Інформаційна культура ОПП УДК 3,0 залік 
Інформаційно-

аналітичної діяльності  та 

інформаційної безпеки 

 

https://drive.google.com/file/d/1Bo4-EWZKQTzcXI-Z71RuFIzVeNlvOvhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxzoQjwjcmkNHZ2HOvoPLMFVOE3SMZxh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxzoQjwjcmkNHZ2HOvoPLMFVOE3SMZxh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyUNNnJKrz90PNofMbBVneSeIVE0_058/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9cZtpA0DxYBMqmPIw4X7WeI85NjobWi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKWxmtML-QRKQ1vSyJ4tn_l4c4HQh_kx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3_M_joYwnlTgTGGQVctbdnVYZBpp4Fp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-27Ly_-R8swHkEKwlYz86HeLIAJXYM0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmu9YMY3uRqaRhulvrePgeydr_DoYiSR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uGax0RLRP41UM7RodPyRPh406MqZC7oU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRob4qrL2ZOlUV8OCKTXKvCn6rY6oVti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mAubWeROFNurtAbHx0SAR3XbZ5iX19h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12X9PVI9UqAZvZRncyD1FPNV_TjVKUGV-/view?usp=sharing

