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Спеціальність
Спеціалізація
Обсяг дисципліни в кредитах ECTS
Статус дисципліни
Мета вивчення дисципліни

Інтегральна компетентність, загальні
компетентності, спеціальні (фахові)
компетентності
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Навчальна дисципліна вибіркового циклу
Формування бази знань, необхідної для
підготовки фахівців, які володіють належними
професійними компетентностями та здатні
вирішувати широкий перелік питань щодо
здійснення управління та регулювання
роботою флоту і портів; формування у
майбутніх фахівців системи знань щодо
організаційних
основ
функціонування,
сутності, закономірностей управління та
регулювання
перевезень
вантажів
та
пасажирів,
методів
оптимального
використання флоту і портів для підготовки
фахівців
водного
транспорту
високої
кваліфікації.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до спілкування з представниками
інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності);
2. Навички використання інформаційних та
комунікаційних технологій.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
1. Здатність обирати та використовувати
концепції,
методи
та
інструментарій
менеджменту, в тому числі у відповідності до
визначених цілей та міжнародних стандартів;
2. Здатність встановлювати цінності, бачення,
місію, цілі та критерії, за якими організація
визначає
подальші
напрями
розвитку,
розробляти і реалізовувати відповідні стратегії
та плани;
3. Здатність до саморозвитку, навчання
впродовж
життя
та
ефективного
самоменеджменту;
4. Здатність до ефективного використання та
розвитку ресурсів організації;
5. Здатність створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління;
6. Здатність до управління організацією та її
розвитком;
7. Здатність організовувати та експлуатувати
транспортні системи, в тому числі в портах;
8. Здатність забезпечувати навігаційну безпеку
плавання;
9. Здатність створювати та організовувати
безпечні умови праці.

Державний університет інфраструктури та технологій
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
ФСВ КІВТ
МРФП
Сторінка 3 из 7

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
Водні шляхи та шляхове господарство. Флот. Порти. Промислові підприємства і заводи.
Засоби управління судноплавством.
Тема 2 ВАНТАЖОПОТОКИ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПОКАЗНИКИ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ
Поняття вантажо- та пасажиропотоків. Характеристики вантажопотоків. Форма
зображення вантажопотоків. Показники перевезень вантажу. Показники перевезень
пасажирів.
Тема 3 ТРАНСПОРТНИЙ ПРОЦЕС. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ РОБОТИ СУДЕН
Транспортні процеси, їх визначення та склад. Склад технологічного процесу роботи
суден. Види технологічних процесів.
Тема 4 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ФЛОТУ. ВАНТАЖНА ЛІНІЯ
Поняття «суднопотік». Форми організації руху флоту. Поняття «вантажна лінія».
Класифікація вантажних ліній. Параметри вантажної лінії.
Тема 5 НОРМУВАННЯ РОБОТИ ФЛОТУ
Значення нормування в організації і плануванні роботи флоту. Методи та способи
встановлення норм. Нормування завантаження тонажу. Умови повного використання
вантажопідйомності та вантажомісткості судна. Технічна норма швидкості. Нормування
завантаження та швидкості потягу. Алгоритми розв'язання тягових задач. Технічна норма
часу.
Тема 6 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ ФЛОТУ
Призначення системи експлуатаційних показників використання флоту. Показники витрат
флоту. Показники навантаження. Показники швидкості. Показники часу. Показники
продуктивності і провізної спроможності.
Тема 7 ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ФЛОТУ
Економічні показники роботи флоту. Основні факторі, які впливають на експлуатаційні
економічні показники. Залежність економічних і експлуатаційних показників від умов
роботи.
Тема 8 ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СУДЕН
Види планування на водному транспорті. Призначення перспективного та поточного
планування. Поточне планування на водному транспорті. Графік руху флоту (ГРФ). Плансхема освоєння вантажопотоків у складі ГРФ (або схема графіка). План тягового
обслуговування судно-потоків. Технічний план роботи судноплавної компанії.
Оперативне планування. Декадний та добовий план роботи флоту.
Програмні результати навчання
1. Критично осмислювати, вибирати та
використовувати
необхідний
науковий,
методичний і аналітичний інструментарій для
управління в непередбачуваних умовах;
2. Ідентифікувати проблеми в організації та
обґрунтовувати методи їх вирішення;
3. Планувати
діяльність
організації
в
стратегічному та тактичному розрізах;
4. Застосовувати спеціалізоване програмне
забезпечення та інформаційні системи для
вирішення задач управління організацією;
5. Вміти
планувати
і
здійснювати
інформаційне,
методичне,
матеріальне,
фінансове та кадрове забезпечення організації

Державний університет інфраструктури та технологій
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
ФСВ КІВТ
МРФП
Сторінка 4 из 7

Форми поточного та підсумкового
контролю

(підрозділу);
6. Вміти використовувати результати аналізу
стану судна його систем та пристроїв для
прийняття
обґрунтованих
управлінських
рішень;
7. Вміти організувати безпечну експлуатацію
флоту;
8. Використовувати методи розробки заходів
щодо забезпечення охорони навколишнього
середовища;
9. Вміти
застосовувати
відповідне
інформаційне забезпечення для використання
технічних систем на водному транспорті та
управління флотом;
10. Організовувати та здійснювати технічну
експлуатацію флоту;
11. Забезпечувати та здійснювати організацію
технічного обслуговування та ремонту
суднового обладнання;
12. Вміти користуватися моделями і методами
ефективного управління термінами, вартістю, і
якістю проектів технічного обслуговування і
використання судна;
13. Вміти використовувати основні положення
процесуального характеру щодо регулювання
відносин в транспортному праві та
формування уявлень про правове регулювання
правовідносин, що складаються в
транспортній сфері
Поточний контроль: практичні роботи (3) —
15 балів.
Проміжний контроль: модульні контрольні
роботи (2) — 45 балів.
Підсумковий контроль: залік — 40 балів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Залік
Тести
1—40 тестів, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал
Пр (задача)
№1
5 балів
МКР 1
22,5 балів

Практичні роботи
Пр (задача)
Пр (задача)
№2
№.3
5 балів
5 балів
Модульні контрольні роботи (МКР)
МКР 2
22,5 балів

СУМА
40 балів

СУМА
15 балів
СУМА
45 балів
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS
Оцінка в
балах
90—100

80—89

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
(«зараховано»)

Добре
(«зараховано»)

Задовільно
(«зараховано»)

В

D

Е

60—64

21—59

А

С

75—79

65—74

Оцінка

Незадовільно
(«не
зараховано»)

FX

Оцінка за шкалою ЕСТS
Пояснення
«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
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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 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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