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Вибіркова дисципліна
Надання майбутнім фахівцям системи знань і умінь оцінки сучасних
інтегрованих навігаційних комплексів, систем управління рухливими
об'єктами, персональної навігації і систем зв’язку
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у сфері правового регулювання діяльності водного
транспорту або у процесі навчання, що передбачає застосування
відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних

технологій.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Роль і місце глобальних систем супутникової навігації в транспортному процесі.
Тема 2. Світові системи супутникової навігації.
Тема 3 Класифікація засобів електронної ідентифікації
Тема 4. Штрих-кодова ідентифікація
Тема 5 Радіочастотна ідентифікація
Тема 6. Ідентифікація на основі смарт-карт
Тема 7. Навігація і телематика. (спутниковьій мониторинг транспорта)
Тема 8. GРS моніторинг транспорту та рухомих об'єктів. Диспетчерські навігаційні супутникові
системи навігації.
Тема 9. Глобальні системи супутникової навігації на різних видах транспорту.
Тема 10. Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту.
Програмні результати
навчання

Форми поточного та
підсумкового
контролю

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел
ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу
відомої проблеми
ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин
(даних) з достатньою обґрунтованістю
ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому
проблему
ПРН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і
самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами
ПРН 8. Використовувати професійних навичок у своїй діяльності
ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна
допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій
ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних
Поточний контроль: практичні роботи (7) — 21 бал.
Проміжний контроль: модульні контрольні роботи (3) — 30 балів
Підсумковий контроль: 9 балів, іспит — 40 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
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«Відмінно» — теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконанні в повному
обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
«Дуже добре» — теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконанні,
якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома - трьома
незначними помилками.
«Добре» — теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконанні, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з однією - двома
значними помилками.
«Задовільно» — теоретичний зміст курсу освоєний не
повністю, але прогалини не носять істотного характеру,
необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки,
робота з трьома значними помилками.
«Достатньо» — теоретичний зміст курсу освоєний
частково, деякі практичні навички роботи не сформовані,
частина передбачених програмою навчання навчальних
завдань не виконані, або якість виконання деяких з них
оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота,
що задовольняє мінімум критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» — теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички роботи
не сформовані, більшість передбачених програм
навчання, навчальних завдань не виконано, або якість
їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних
завдань
(з
можливістю
повторного
складання), робота що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» — теоретичний зміст курсу не
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освоєно, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, 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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