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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24  

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 -  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2  

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 3  
Семінарські заняття: 

24  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

-  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік -  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення дисципліни є особливості функціонування організацій у їхньому 

взаємозв’язку із зовнішнім середовищем та сукупність управлінських відносин у підсистемах 

організації 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних та професійних 

знань та навичок з теорії і практики управління транспортними підприємствами. 

Передумови для вивчення дисципліни базуються на вивченні таких дисциплін  як 

«Мікро та макроекономіка», «Маркетинг», «Теорія та менеджмент організації», «Економіка 

підприємства». 

Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни «Менеджмент підприємств 

транспортної галузі» є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Кадровий 

менеджмент», «Теорія та менеджмент організації». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Рекламний менеджмент»  студент 

повинен набути такі результати навчання: 

1. Знання: концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. Критичне осмислення основних 

теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. 

   2. Уміння: розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних 

підходів. 

3. Комунікація: донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію. 

4. Автономність та відповідальність:  управління комплексними діями або проектами, 

відповідальність з прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Відповідальність за 

професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності. 

 



 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. 

Тема 1. Транспортне 

підприємство як об’єкт 

державного регулювання. 

4 2 2 

   

6    
   

 

2. 

Тема 2. Система 

управління 

транспортними 

підприємствами. 

4 2 2 

   

6    

   

 

3. 

Тема 3. Ліцензування 

транспортних 

підприємств. 

4 2 2 

   

6    
   

 

4. 

Тема 4. Сертифікація 

послуг транспортних 

підприємств. 

4 2 2 

   

6    
   

 

5. 

Тема 5. Організаційні 

структури управління 

транспортними 

підприємствами. 

4 2 2 

   

6    

   

 

6. 

Тема 6. Структура і типи 

транспортних 

підприємств. 

4 2 2 

   

6 
      

 

7. 

Тема 7. Основні функції 

управління транспортним 

підприємством. 

8 4 4 

   

8 
      

 

8. 

Тема 8. Оперативне 

управління наданням 

транспортних послуг. 

4 2 2 

   

6 
      

 

9. 

Тема 9. Особливості 

планування перевезень 

вантажів і пасажирів. 

4 2 2 

   

6 
      

 

10. 

Тема 10. Техніко-

експлуатаційні показники 

роботи рухомого складу. 

4 2 2 

   

6 
      

 

11. 

Тема 11. Виробнича 

програма з експлуатації 

транспорту та 

продуктивність 

роботи рухомого складу. 

4 2 2 

   

6 

      

 

Проміжний контроль       4        
Разом: 48 24 24    72        

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Транспортне підприємство як об’єкт державного регулювання. 

Державне регулювання діяльністю транспортних підприємств. Основні 

напрямки державного регулювання у транспортній галузі. Механізм регулювання 

транспортної системи. Задачі регулювання транспортної системи. 



Методи державного регулювання транспорту. Нормативно-правові методи 

регулювання. Економічні методи регулювання. Комплексні методи регулювання. Сфери 

державного регулювання на транспорті. Регулювання організації ринку транспортних 

послуг. Регулювання ціноутворення на транспорті. Податкове регулювання. Нормативне 

регулювання транспортної діяльності. 

 

Тема 2. Система управління транспортними підприємствами 

Необхідність державного впливу на транспорті. Система основних функцій управління 

ринком транспортних послуг. Цільове управління розвитком транспортної системи. Модель 

управління ринком транспортних послуг на рівні регіону. Ефективність державного 

регулювання. Сучасні технології управління транспортом. 

 

Тема 3. Ліцензування транспортних підприємств 

Сутність процесу ліцензування транспортної діяльності. Ліцензійні вимоги та умови 

при наданні транспортних послуг. Порядок отримання ліцензій на транспортну діяльність. 

Підстави відмови у видачі ліцензії на транспорту діяльність. Обов’язки одержувача ліцензії 

на транспортну діяльність. Контроль за виконанням ліцензійних вимог та умов. Санкції та 

відповідальність за порушення ліцензійних умов підприємствами транспорту. 

 

Тема 4. Сертифікація послуг транспортних підприємств 

Сутність сертифікації транспортних послуг. Цілі сертифікації транспортних послуг. 

Задачі сертифікації транспортних послуг. Об’єкти сертифікації на транспорті. Обов’язкова 

сертифікація транспортних послуг. 

Добровільна сертифікація транспортних послуг. Основні напрямки розвитку сертифікації на 

транспорті. Порядок сертифікації послуг з перевезення пасажирів транспортом. Методика 

оцінки процесу надання послуг з перевезення пасажирів транспортом. 

 

Тема 5. Організаційні структури управління транспортними 

підприємствами 

Організаційні структури управління транспортних підприємств. Вимоги до 

управлінського апарату транспортного підприємства. Вимоги до 

організаційних структур управління транспортних підприємств.  

Проектування організаційних систем управління транспортних підприємств. 

Особливості проектування організаційних структур управління транспортних підприємств. 

 

Тема 6. Структура і типи транспортних підприємств 

Підсистеми транспортних підприємств. Кількість і склад підсистем транспортних 

підприємств. Виробнича структура транспортного підприємства. 

Пропорційність підрозділів транспортного підприємства. Типи транспортних 

підприємств. Класифікація транспортних підприємств за видом перевезень. Класифікація 

транспортних підприємств за призначенням та характером виробничо-господарської 

діяльності. Особливості транспортних підприємств. 

 

Тема 7. Основні функції управління транспортним підприємством 

Складові транспортного підприємства. Основні функції управління транспортним 

підприємством. Планування діяльності транспортного підприємства. Організація діяльності 

підприємства. Мотивація персоналу транспортного підприємства. Контроль на 

транспортному підприємстві. 

Критерії раціональної структури управління транспортним підприємством. Лінійна 

система управління транспортним підприємством. Функціональна система управління. 

Лінійно-штабна система управління транспортним підприємством. 

 



 

 

Тема 8. Оперативне управління наданням транспортних послуг 

Оперативне управління роботою рухомого складу. Задачі диспетчерської служби. 

Управління експлуатаційною службою пасажирських перевезень. 

Завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації автобусних 

перевезень. Завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації 

таксомоторних перевезень. 

 

Тема 9. Особливості планування перевезень вантажів і пасажирів 

Плани перевезень, фактори які впливають на них. Вантажопотоки. Класифікація 

вантажних перевезень за територіальною ознакою. Структура 

перевезень. Принципи вибору типу рухомого складу. Особливості планування міжміських 

перевезень. Змішані перевезення. Особливості перспективного планування перевезень. 

Системи збору інформації про перевезення. 

 

Тема 10. Техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу 

Склад техніко-експлуатаційних показників рухомого складу. Коефіцієнт 

технічної готовності рухомого складу. Коефіцієнт випуску. Тривалість роботи рухомого 

складу на лінії. Технічна та експлуатаційна швидкість рухомого складу. Коефіцієнт 

використання пробігу. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. 

 

Тема 11. Виробнича програма з експлуатації транспорту та 

продуктивність роботи рухомого складу 

Методика розрахунку виробничої програми з експлуатації транспорту. 

Кількісні показники роботи транспорту. Загальний обсяг перевезень. Особливості 

розрахунку виробничої програми з експлуатації вантажного транспорту. Розрахунок 

виробничої програми з експлуатації пасажирського транспорту. 

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

 

Тема 1. Транспортне підприємство як об’єкт державного регулювання. 

Тема 2. Система управління транспортними підприємствами. 

Тема 3. Ліцензування транспортних підприємств. 

Тема 4. Сертифікація послуг транспортних підприємств. 

Тема 5. Організаційні структури управління транспортними 

Підприємствами. 

Тема 6. Структура і типи транспортних підприємств. 

Тема 7. Основні функції управління транспортним підприємством. 

Тема 8. Оперативне управління наданням транспортних послуг . 

Тема 9. Особливості планування перевезень вантажів і пасажирів. 

Тема 10. Техніко-експлуатаційні показники роботи рухомого складу.  

Тема 11. Виробнича програма з експлуатації транспорту та 

продуктивність роботи рухомого складу. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. 



Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Менеджмент підприємств транспортної галузі» 

становить 72 год. для  студентів денної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Менеджмент підприємств транспортної галузі»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7  

2. Підготовка до семінарських занять 24  

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4   

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

27  

5. Підготовка рефератів 10  

 

Завдання для самостійної роботи студентів 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Тема 1. Транспортне підприємство як об’єкт державного 

регулювання. 

 

1. Сфери державного регулювання на транспорті.  

2. Регулювання організації ринку транспортних 

послуг. 

3. Нормативне регулювання транспортної діяльності. 

 

 

6 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування. 

 

 

 

2. Тема 2. Система управління транспортними 

підприємствами. 

1.Необхідність державного впливу на транспорті.  

2. Сфери державного регулювання на транспорті. 

3. Регулювання організації ринку транспортних послуг. 

4. Регулювання ціноутворення на транспорті. 

5. Податкове регулювання. 

6 

 

 

Конспект,  

усне опитування. 

 

 

 

3. Тема 3. Ліцензування транспортних підприємств. 

1. Сутність процесу ліцензування транспортної 

діяльності.  

2.  Контроль за виконанням ліцензійних вимог та умов.  

3. Санкції та відповідальність за порушення 

ліцензійних умов підприємствами транспорту. 

6 

Конспект,  

усне опитування. 

4. Тема 4. Сертифікація послуг транспортних підприємств. 

1. Основні напрямки розвитку сертифікації на 

транспорті.  

2. Порядок сертифікації послуг з перевезення 

пасажирів транспортом.  

3. Методика оцінки процесу надання послуг з 

6 

Конспект,  

усне опитування. 

 

 

 



перевезення пасажирів транспортом. 

5. Тема 5. Організаційні структури управління 

транспортними підприємствами. 

1. Проектування організаційних систем 

управління транспортних підприємств. 

2. Особливості проектування організаційних 

структур управління транспортних підприємств. 

6 

Конспект,  

усне опитування. 

 

6.  Тема 6. Структура і типи транспортних підприємств. 

1. Підсистеми транспортних підприємств.  

2. Пропорційність підрозділів транспортного 

підприємства.  

6 

Конспект,  

усне опитування. 

 

7.  Тема 7. Основні функції управління транспортним 

підприємством. 

1. Основні функції управління транспортним 

підприємством. 

2. Організація діяльності підприємства.  

3. Критерії раціональної структури управління 

транспортним підприємством.  

8 

Конспект,  

усне опитування. 

 

8. Тема 8. Оперативне управління наданням транспортних 

послуг. 

1. Завдання пасажирської експлуатаційної служби 

з організації автобусних перевезень.  

2. Завдання пасажирської експлуатаційної служби 

з організації таксомоторних перевезень. 

6 

Конспект,  

усне опитування. 

 

9. Тема 9. Особливості планування перевезень вантажів і 

пасажирів. 

1. Принципи вибору типу рухомого складу. 

2. Змішані перевезення.  

3. Особливості перспективного планування 

перевезень.  

4. Системи збору інформації про перевезення. 

6 

Конспект,  

усне опитування. 

 

10. Тема 10. Техніко-експлуатаційні показники роботи 

рухомого складу. 

1. Коефіцієнт випуску. 

2. Технічна та експлуатаційна швидкість рухомого 

складу.  

3. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. 

6 

Конспект,  

усне опитування. 

 

11. Тема 11. Виробнича програма з експлуатації транспорту 

та продуктивність 

роботи рухомого складу. 

1. Загальний обсяг перевезень.  

2. Особливості розрахунку виробничої програми з 

експлуатації вантажного транспорту.  

3. Розрахунок виробничої програми з експлуатації 

пасажирського транспорту. 

6 

Конспект,  

усне опитування. 

 

12. Проміжний модульний контроль 4  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Теми рефератів 

1. Сутність сертифікації транспортних послуг. 

2. Об’єкти сертифікації на транспорті. 

3. Типи транспортних підприємств. 

4. Класифікація транспортних підприємств за видом перевезень. 

5. Основні функції управління підприємством транспорту. 

6. Мотивація персоналу транспортного підприємства. 

7. Контроль на транспортному підприємстві. 

8. Лінійна система управління транспортним підприємством. 

9. Лінійно-штабна система управління транспортним підприємством. 

10. Оперативне управління роботою рухомого складу. 

11. Структура перевезень. 



12. Особливості перспективного планування перевезень. 

13. Принципова схема розрахунку прогнозованих перевезень. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: відповіді на 

питання (усні та письмові), доповіді; тести; реферати, есе; презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень; виступи на наукових заходах тощо.  

Питання для самоопрацювання: 

1. Сутність державного регулювання транспортною діяльністю. 

2. Основні напрямки державного регулювання і транспортній галузі. 

3. Механізм регулювання транспортної системи. 

4. Задачі регулювання транспортної системи. 

5. Методи державного регулювання транспорту. 

6. Нормативно-правові методи регулювання. 

7. Економічні методи регулювання. 

8. Комплексні методи регулювання. 

9. Сфери державного регулювання на транспорті. 

10. Регулювання організації ринку транспортних послуг. 

11. Регулювання ціноутворення на транспорті. 

12. Податкове регулювання. 

13. Нормативне регулювання транспортної діяльності. 

14. Необхідність державного впливу на транспорті. 

15. Система основних функцій управління ринком транспортних послуг. 

16. Цільове управління розвитком транспортної системи. 

17. Модель управління ринком транспортних послуг на рівні регіону. 

18. Ефективність державного регулювання. 

19. Сучасні технології управління транспортом. 

20. Сутність процесу ліцензування транспортної діяльності. 

21. Ліцензійні вимоги та умови при наданні транспортних послуг. 

22. Порядок отримання ліцензій на транспортну діяльність. 

23. Підстави відмови у видачі ліцензії на транспорту діяльність. 

24. Обов’язки одержувача ліцензії на транспортну діяльність. 

25. Контроль за виконанням ліцензійних вимог та умов. 

26. Санкції та відповідальність за порушення ліцензійних умов підприємствами транспорту. 

27. Сутність сертифікації транспортних послуг. 

28. Цілі сертифікації транспортних послуг. 

29. Задачі сертифікації транспортних послуг. 

30. Об’єкти сертифікації на транспорті. 

31. Обов’язкова сертифікація транспортних послуг. 

32. Добровільна сертифікація транспортних послуг. 

33. Основні напрямки розвитку сертифікації на транспорті. 

34. Порядок сертифікації послуг з перевезення пасажирів транспортом. 

35. Методика оцінки процесу надання послуг з перевезення пасажирів транспортом. 

36. Поняття організаційної структури управління. 

37. Вимоги до управлінського апарату транспортного підприємства. 

38. Загальні вимоги до організаційних структур управління транспортних підприємств. 



39. Етапи та зміст проектування організаційних систем управління транспортних 

підприємств. 

40. Головні задачі проектування організаційних структур управління. 

41. Підсистеми транспортних підприємств. 

42. Кількість і склад підсистем транспортних підприємств. 

43. Виробнича структура транспортного підприємства. 

44. Пропорційність підрозділів транспортного підприємства. 

45. Типи транспортних підприємств. 

46. Класифікація транспортних підприємств за видом перевезень. 

47. Класифікація транспортних підприємств за призначенням та характером виробничо-

господарської діяльності. 

48. Особливості транспортних підприємств. 

49. Підприємство як складна система. 

50. Складові транспортного підприємства. Його підрозділи. 

51. Основні функції управління підприємством транспорту. 

52. Планування діяльності транспортного підприємства. 

53. Організація діяльності підприємства. 

54. Мотивація персоналу транспортного підприємства. 

55. Контроль на транспортному підприємстві. 

56. Критерії раціональної структури управління транспортним підприємством. 

57. Лінійна система управління транспортним підприємством. 

58. Функціональна система управління. 

59. Лінійно-штабна система управління транспортним підприємством. 

60. Диспетчерське регулювання перевезень. 

61. Оперативне управління роботою рухомого складу. 

62. Обов’язки диспетчерської служби. 

63. Особливості управління експлуатаційною службою пасажирських транспортним 

підприємств. 

64. Основні завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації автобусних 

перевезень. 

65. Основні завдання пасажирської експлуатаційної служби з організації таксомоторних 

перевезень. 

66. Плани перевезень, фактори які впливають на них. 

67. Сутність поняття – вантажопотоки. 

68. Класифікація вантажних перевезень за територіальною ознакою. 

69. Структура перевезень. 

70. Принципи вибору типу рухомого складу. 

71. Особливості планування міжміських перевезень. 

72. Змішані перевезення. 

73. Особливості перспективного планування перевезень. 

74. Принципова схема розрахунку прогнозованих перевезень. 

75. Структура системи збору інформації про перевезення. 

76. Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу. 

77. Коефіцієнт технічної готовності рухомого складу. 

78. Коефіцієнт випуску. 

79. Тривалість роботи рухомого складу на лінії. 

80. Технічна та експлуатаційна швидкість рухомого складу. 

81. Коефіцієнт використання пробігу. 

82. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. 

83. Продуктивність рухомого складу. 

84. Продуктивність вантажних автомобілів. 

85. Продуктивність пасажирського автомобільного транспорту. 



86. Методика розрахунку виробничої програми з експлуатації транспорту. 

87. Кількісні показники роботи транспорту. 

88. Загальний обсяг перевезень. 

89. Особливості розрахунку виробничої програми з експлуатації вантажного транспорту. 

90. Розрахунок виробничої програми з експлуатації пасажирського транспорту. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання оцінюються за 100-бальною шкалою (від 1 до 100) з переведенням в 

оцінку за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Шкала переведення балів 

подана в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за поточний та  

проміжний контроль. 

 Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються Положенням про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС, 

яке прийнято в  університеті із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

– поточного контролю – 0,7; 

– проміжного контролю – 0,3. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його оцінюванням 

рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів (табл. 2): 

 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним матеріалом, 

висловлює свої думки, робить 

аргументовані висновки, рецензує 

відповіді інших студентів, творчо 

виконує індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та використовує 

її для реалізації поставлених перед ним 

завдань; вільно використовує нові 

інфор-маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

передбачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним матеріалом, 

застосовує знання на практиці; 

узагальнює і систематизує навчальну 

інформацію, але допускає незначні 

огріхи у порівняннях, формулюванні 

висновків, застосуванні теоретичних 

знань на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

передбачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює певну 

частину навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, знає 

основні поняття навчального матеріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному загальному 

обсязі навчального матеріалу; відсутні 

сформовані уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Критерії 

оцінювання наводяться у таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, 

однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 



допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

  Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом. 

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою, яку множать на 

ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за поточний контроль.  

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю з дисципліни здійснюється за шкалою від «0» до 

«30». Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за 

кожний блок питань/завдань (у першому блоці оцінюється окремо кожне теоретичне питання 

від «0» до «5»; у другому – кожний вірно виконаний тест; у третьому – завдання), яка 

переводиться за 100 бальною шкалою (табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3. 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені в 

робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний 

контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів). 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
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