
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ФАКУЛЬТЕТУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ на 2021/2022н.р.

Дисципліни кафедри «Транспортні технології підприємств»

Назва дисципліни, мінор Викладачі Посилання
Обсяг,

кредитів
Семестр

Форма
контролю

Інформаційна логістика на транспорті підприємств Воропай В.С. http  ://  umm  .  pstu  .  edu  /  
handle  /123456789/23285  

6/180 10 екзамен

Прогноз ризиків та криз, методи та інструменти аналізу 
та скорочення

Воропай В.С http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/23284

4/120 10 іспит

Методи досліджень і професійна підготовка Маслак Г.В. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/23278

5/150 9 іспит

Управління кар'єрою, «м'які» навички для інженера, 
основи технічної творчості

Хара М.В. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/23336

4/120 9 диф. залік

Дисципліни кафедри «Технології міжнародних перевезень і логістики»

Назва дисципліни, мінор Викладачі Посилання
Обсяг,

кредитів
Семестр

Форма
контролю

Управління ланцюгом постачань Кіркін О.П. http  ://  umm  .  pstu  .  edu  /  
handle  /  
123456789/22997

3//90 1 екзамен

Транспортно-експедиторська діяльність Кіркін О.П. http://umm.pstu.edu/
handle/
123456789/22995

4/120 1 д/залік

Нові технології та великі данні для інновацій в кризових
ситуаціях і управління ризиками

Лямзін А.О. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/23163

4/120 9 іспит

Моделювання складних транспортних процесів і 
систем, що працюють в умовах ризиків

Лямзін А.О. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/20463

5/150 10 іспит

Інформаційна аналітика та діагностика для соціально-
технологічної системи

Лямзін А.О. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/20466

4/120 10 залік

Нові виклики в управлінні кризами і ризиками в 
логістичних системах

Ніколаєнко І.В. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/20737

5/150 10 іспит

Інжиніринг криз та ризиків транспортних систем Ніколаєнко І.В. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/20734

4/120 9 залік

Управління ланцюгом постачань та мережами Помазков М.В. http://umm.pstu.edu/ 5/150 9 іспит



handle/123456789/20934

Дисципліни кафедри «Автомобільний транспорт»

Назва дисципліни, мінор Викладачі Посилання
Обсяг,

кредитів
Семестр

Форма
контролю

Охорона праці в галузі та цивільний захист Кальянов А.В. http  ://  umm  .  pstu  .  edu  /  
handle  /  
123456789/20286

3//90 1 екзамен

Методи планування експериментів і обробки 
результатів

Десятський С.П. http  ://  umm  .  pstu  .  edu  /  
handle  /  
123456789/22299

6/180 2 екзамен

Гуманітарна логістика і транспортні послуги в умовах 
лих

Український Є. О. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/20301

4/120 10 залік

Управління проєктами і лідерство в логістиці та 
дослідження шляхом відкритого спілкування і 
командної роботи

Бурлакова Г.Ю. http://umm.pstu.edu/
handle/123456789/21375

4/120 10 залік
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