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Метою навчальної дисципліни «Сучасне обладнання водного
транспорту» є формування компетентностей щодо розуміння
особливостей сучасного обладнання водного транспорту, його
інфраструктури.

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики

Загальні компетентності

ЗК 3. Здатність використовувати методи фундаментальних наук для
розв’язання загально-технічних та професійних завдань
ЗК 4. Здатність використовувати методи спеціальних наук для
розв’язання професійних задач
ЗК 5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями
ФК 2. Здатність генерувати нові інноваційні ідеї та підходи,
оцінювати і виявляти перспективи подальших професійних
досліджень у професійній сфері
ФК 3. Здатність оцінити стан складних систем та процесів в галузі
ФК 4. Уміння визначати проблемне поле та формулювати наукові
та науково-практичні задачі для забезпечення процесів навігації та
управління рухом в різних сферах, з використанням прогресивних
методів наукового пошуку
ФК 8. Уміння розробляти заходи з нормативного та технічного
забезпечення функціонування річкового та морського транспорту
та його інфраструктури

Фахові загальні
компетентності

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Модуль 1. Аналіз існуючих практичних та науково-методичних підходів сучасних засобів водного
транспорту.
Тема 1. Об’єкти транспортної інфраструктури.
Тема 2. Аналіз інфраструктури водного транспорту.
Тема 3. Аналіз технічного стану засобів водного транспорту України
Тема 5. Напрямки підвищення ефективності контролю технічного стану суден.
Тема 6. Сучасні та перспективні систем автоматизації контролю технічного стану засобів водного
транспорту
Модуль 2. Контроль технічного стану суден.
Тема 7. Дослідження принципів автоматизації та факторів впливу на контроль технічного стану
засобів водного транспорту.
Тема 8. Моделювання контролю технічного стану за допомогою сучасного програмного
забезпечення
Тема 9. Моделювання оперативного визначення технічного стану сучасних засобів водного
транспорту.
Тема 10. Дослідження методів оцінки ефективності моделей автоматизації сучасних засобів
водного транспорту
Програмні
результати
навчання

ПРН 2. Виявляти нові тенденції розвитку науки (фахової галузі) і критично
оцінювати їхній потенціал
ПРН 11. Кваліфіковано аналізувати основні підходи, теорії та концепції
науки, здійснювати відбір змісту, необхідного для наукового
самовизначення
ПРН 12. Здатність продемонструвати знання та розуміння сучасного
обладнання водного транспорту та його інфраструктури, навігаційних
систем, сприймати і розуміти роль моделей та теорій в розвитку транспорту,
інфраструктури та технологій
ПРН 13. Здатність застосувати знання та розуміння на операційному рівні
елементів автоматизації процесів управління та прийняття рішень. Вміти

оперативно та ефективно використовувати сучасні засоби, враховуючи
теоретико-методологічні основи програм дослідження
ПРН 14. Визначати і вирішувати завдання по дослідженню надійності і
безпеки функціонування засобів водного транспорту та технологій на
найсучаснішому рівні
ПРН 15. Вміти формувати практичні рекомендації та перспективні
напрямки щодо здійснення та впровадження сучасних технологій з
управління засобами, навігації, енергозаощадження та безпеки
ПРН 16 Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають
відношення до проблем транспорту, навігації та управління рухом,
використовуючи належне програмне забезпечення та принаймні одну мову
програмування, знання як аналізувати та відображати результати
Форми поточного
та підсумкового
контролю

При проведенні поточного контролю використовуються наступні форми:
усне опитування, перевірка самостійного рішення практичних завдань,
письмовий тестовий експрес-контроль, виступи студентів при обговоренні
теоретичних та практичних питань, захист лабораторних робіт.
Формою підсумкового контролю з дисципліни є іспит, що приймається за
тестами, які включають теоретичні та практичні питання.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Підсумкові бали з дисципліни
визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру по передбаченим
видам навчальної діяльності та балів, набраних на підсумковому контролі (іспит).
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка в
балах

Оцінка за
Національною шкалою

90-100

Відмінно
(«зараховано»)

А

«Відмінно» - виставляється студенту, який
глибоко та міцно засвоїв матеріал, відмінно
справляється з задачами та питаннями, показує
знайомство з фаховою літературою, володіє
різносторонніми
навичками
та
прийомами
виконання практичних завдань, вміє добре
орієнтуватись у виробничих ситуаціях, приймає
участь у наукових заходах.

82-89

Добре
(«зараховано»)

В

«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи із
засвоєним матеріалом в основному сформовано,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання, виконано, якість виконання більшості з
них оцінено кількістю балів, близькою до
максимальної, робота з двома–трьома незначними
помилками.

Оцінка

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

75-81

68-74

Задовільно
(«зараховано»)

60-67

35-59

1-34

Незадовільно
(«не зараховано»)

С

«Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний
цілком, практичні навички роботи із засвоєним
матеріалом в основному сформовано, всі навчальні
завдання, які передбачено програмою навчання,
виконано, якість виконання жодного з них не
оцінено мінімальною кількістю балів, деякі види
завдань виконано з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з однією–
двома значними помилками.

D

«Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний
не повністю, але прогалини не носять істотного
характеру, необхідні практичні навички роботи із
засвоєним матеріалом в основному сформовано,
більшість передбачених програмою навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань, містять помилки, робота з трьома
значними помилками.

E

«Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний
частково, деякі практичні навички роботи не
сформовано, частина передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконано, або
якість виконання деяких з них оцінено кількістю
балів, близькою до мінімальної, робота, що
задовольняє мінімум критеріїв оцінки.

FX

«Умовно незадовільно» теоретичний зміст курсу
заосвоєний частково, необхідні практичні навички
роботи не сформовано, більшість передбачених
програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено
кількістю балів, близькою до мінімальної; при
додатковій самостійній роботі над матеріалом
курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного
складання), робота що потребує доробки

F

«Безумовно незадовільно» теоретичний зміст
курсу не засвоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовано, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки
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