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Загальні положення 

 

Метою дисципліни «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з 
їх майбутньою спеціальністю, історією створення і розвитку 

НУВГП, організацією навчання у вузі, правами і обов’язками 

студента, суттю модернізації системи освіти в контексті Болонської 
декларації, основними економічними та техніко-експлуатаційними 

показниками роботи транспорту.  

Завдання дисципліни «Вступ до фаху» – ознайомлення з 
системою підготовки фахівців у вищих навчальних закладах різних 

рівнів акредитації; структурою  підприємств, які можуть бути 

потенційними роботодавцями; вивчення основних положень, 

сутності та змісту майбутньої спеціальності.  
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

знати: задачі і структуру вищої освіти, вищого навчального 

закладу, сучасні методи пошуку інформації, сутність і зміст обраної 
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спеціальності, основні економічні та техніко-експлуатаційні 
показники діяльності транспорту; 

вміти: орієнтуватись в структурі вищого навчального закладу, 

видах і ролі навчальних занять, системі контролю знань, 

особливостях функціонування державних органів управління 

транспортом, установ прикладної діяльності, користуватись 

сучасними методами пошуку інформації. 

1. Опис програми навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний  

рівень 

Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

0701 «Транспорт і 
транспортна 

інфраструктура» 

Вибіркова 

Модулів – 1 
Напрям підготовки 

6.070101 

“Транспортні 
технології 

(автомобільний 

транспорт)” 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:   

не передбачене 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

 рівень: 

бакалавр 

 

14 год. 2 год. 

Практичні, 

семінарські 

14 год. 2 год. 

Самостійна робота 

62 год. 86 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

 -  

Вид контролю:  

залік 
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2. Зміст програми навчальної дисципліни 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу 

дисципліни «Вступ до фаху» входять теми, об’єднані в два змістові 
модулі: 

Змістовий модуль 1 

Правила поводження та особливості навчання студентів у 

вищих навчальних закладах України  

 Тема 1. Вища школа, особливості навчання. Особливості 
навчання та поведінки в вищій школі та НУВГП зокрема. 

Організаційна структура вищого навчального закладу. Основні 
досягнення НУВГП. 

Література: [4, 5, 7, 10]. 

 

Тема 2. Кредитно-трансферна система організації 

навчального процесу. Характеристика Болонського процесу. 

Основні поняття кредитно-трансферної системи організації 
навчального процесу. Оцінювання знань студентів НУВГП в 

умовах кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу. 

Література: [1, 2, 7, 8, 9, 10]. 

Тема 3. Права та обов’язки учасників навчально-виховного 

процесу. Категорії учасників навчального процесу та їх 

характеристика. Права і обов’язки науково-педагогічних 

працівників. Права і обов’язки студентів. 

Література: [1,2, 4, 5, 7, 10]. 

Тема 4. Студентське самоврядування. Студентське 
самоврядування в Україні. Завдання студентського 

самоврядування в університеті. Положення про студентську раду 

НУВГП. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. На яких сайтах можна ознайомитись з загальнодержавними 

документами в галузі освіти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6

2. На якому сайті можна знайти всю основну  інформацію про 

НУВГП. 

3. В яких корпусах, гуртожитках, на яких поверхах, та 
аудиторіях знаходяться відділи бібліотеки. 

4. Основні правила поведінки студентів в університеті. 
5. Назвіть основні досягнення в розвитку НУВГП. 

6. Дайте визначення поняття «Освітній процес», «Болонський 

процес».  

7. В якому році і в якій країні була підписана «Болонська 
декларація».  

8. Розшифруйте абревіатуру ЄКТС та дайте її визначення. 

9. Що таке аплікаційна форма ЄКТС і для чого вона потрібна. 

10. За якими критеріями проводиться оцінювання результатів 

поточної роботи студента. 
11. Індивідуальний навчальний план студента та його 

характеристика. 

12. Хто є основними учасниками освітнього процесу у вузі? 

13. Назвіть основні права та обов’язки науково-педагогічних 

працівників. 

14. В якому документі НУВГП  викладені всі права та обов’язки 

учасників навчально-виховного процесу. 

15. Назвіть основних здобувачів вищої освіти. 

16. Основні права студентів. 

17. Основні обов’язки студентів. 

18. За які порушення може бути відрахований студент із вузу. 

19. Що розуміється під поняттям «студентське самоврядування». 

20. Які права мають органи студентського самоврядування. 

21. Які рішення що стосуються студентського життя 

приймаються за погодженням з органами студентського 

самоврядування. 

22. На яких рівнях здійснюється студентське самоврядування. 

23. Що є вищим органом студентського самоврядування і які 
документи цей орган ухвалює. 

24. Основні завдання органів студентського самоврядування. 

25. Основні завдання Студентської ради НУВГП. 

26. Основні права Голови Студентської ради НУВГП. 
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Змістовий модуль 2 

Характеристика напряму підготовки «Транспортні технології 

(за видами транспорту)» 

 

Тема 5. Програми професійного спрямування спеціальності. 

Поняття стандарту освітньої діяльності та вищої школи. 

Характеристика стандарту освіти за напрямом підготовки 

«Транспортні технології (за видами транспорту»  (бакалавр, 

магістр). Вимоги  до абітурієнтів, згідно ОКХ. Державна атестація 

студента. 

Література: [6, 7, 10]. 

Тема 6. Поняття технології та організації перевезень. 

Структура управління транспортом. Особливості технології і 
організації вантажних перевезень. Особливості організації і 
технології пасажирських перевезень. Поняття логістики. 

Література: [8, 9, 10]. 

Тема 7. Економічна діяльність в транспортній галузі. 

Основні економічні показники діяльності транспорту. Інноваційна 

та інвестиційна діяльність в галузі транспорту. 

Література: [8, 9, 10]. 

Запитання для самоконтролю 

1. Наведіть визначення «стандарт освітньої діяльності», 

«стандарт вищої освіти». 

2. Які вимоги до освітньої програми визначає стандарт вищої 
освіти. 

3. Розшифруйте абревіатуру та дайте визначення поняття ОПП, 

ОКХ. 

4. При яких умовах використовується стандарт ОКХ. 

5. Чи допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня 

магістра чи доктора філософії. 
6. Яким психологічним вимогам вибраної професії повинен 

відповідати абітурієнт згідно ОКХ. 

7. Наведіть визначення поняття «атестація». 

8. Що таке «загальнодержавний метод комплексної 
діагностики». 
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9. Що є нормативною формою державної атестації. 
10. Якими органами державної виконавчої влади здійснюється 

управління транспортом.  

11. Які завдання має виконувати державне управління в галузі 
транспорту. 

12. Характеристика маятникових та кільцевих маршрутів. 

13. Дайте визначення понять «поїздка пасажира» та 

«транспортна рухомість». 

14. Назвіть основні режими роботи і групи маршрутів 

пасажирських перевезень. 

15. Дайте характеристику першого, другого та третього етапу 

розвитку логістики. 

16. Дайте визначення понять «дохід підприємства», «витрати», 

«собівартість продукції», «собівартість перевезень»,  «прибуток», 

«рентабельність», «калькулювання собівартості перевезень». 

17. Дайте визначення понять «тариф», «транспортний тариф», 

«єдиний транспортний тариф», «автомобільний тариф». 

18. Які витрати входять до складу транспортних витрат. 
19. Дайте визначення поняття «інвестиції» з точки зору фінансів 

і з точки зору економіки. 

20. Дайте характеристику основних особливостей розвитку 

інновацій на транспорті. 
 

3. Організація виконання самостійної роботи 

 Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Проектування систем регіональних перевезень» є складання 

письмового звіту за темами, зазначеними у п. 2. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,5 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки (за 
необхідності). 

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: ліве, верхнє та нижнє – 20 мм, праве 
– 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем.  
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4. Теми практичних занять 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

 форма  

 навчання 

1 2 3 4 

1. 

Тема 1. Практичне заняття 1.  

Історія розвитку НУВГП. 

Структурні підрозділи. 
2 - 

2. 
Тема 2. Практичне заняття 2.  
Ознайомлення з бібліотекою 

НУВГП.  
2 - 

3. 

Тема 3. Практичне заняття 3.  
Оцінювання знань студентів в 

умовах кредитно-трансферної 
системи організації навчального 

процесу. 

2 0,5 

4. 
Тема 4. Практичне заняття 4.  
Рівні, ступені та кваліфікації вищої 
освіти. Система освіти в Україні. 

2 0,5 

5. 
Тема 5. Практичне заняття 5.  
Форми навчання у вищій школі. 

2 0,5 

6. 
Тема 6. Практичне заняття 6.  
Навчальний план. Графік та план 

навчального процесу. 
2 0,5 

7. 
Тема 7. Практичне заняття 7.  
Основні показники роботи 

транспорту та їх характеристика. 
2 - 

 
5. Зміст практичних робіт 

Практична робота № 1 

Історія розвитку НУВГП. Структурні підрозділи 

 

Зміст роботи: розібратися з етапами розвитку НУВГП та його 

структурними підрозділами. 
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Короткі теоретичні відомості 

Вся основна інформація про вищу школу та особливості 
поводження, навчання права та обов’язки здобувачів вищої освіти а 
також права та обов’язки викладачів і керівництва вузів викладена в 

Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року.  

Більш детально з даними загальнодержавними документами та зі 
змінами до них можна ознайомитись на сайті http://www.rada.kiev.ua 

та http://www.library.snu.edu.ua. 

Основна інформація про університет, його керівництво, 

викладачів та структурні підрозділи знаходиться на веб-сайті  
nuwm.rv.ua.  

Наукова бібліотека університету розміщена на головній 

електронній сторінці НУВГП вверху. Абонемент навчальної 
літератури для студентів 1-2-го курсів знаходиться у навчальному 

корпусі №2, 1 поверх, ауд. 203 (вул. Приходька, 75). Крім того, 

частина бібліотечного фонду знаходяться у першому та сьомому 

гуртожитках НУВГП. Також до послуг студентів є доступ до 

безкоштовного користування мережею «інтернет» у всіх 

приміщеннях університету. 

У разі якихось непорозумінь допомогу вам надасть психологічна 
служба університету (гуртожиток №5, вул.. Волинська 24. 

Студентський профком знаходиться у гуртожитку №6 (вул.. 

Чорновола, 53, 1 поверх). 

 Основні правила поведінки в університеті: 
- до аудиторії, де проходять заняття слід потрапляти своєчасно, 

якщо запізнились – постукайте і попросіть дозволу у викладача; 

- у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття 

вчасно інформуйте старосту, куратора, або працівників деканату 

(директорату); 

- у приміщеннях університету забороняється палити, вживати 

алкогольні напої та наркотичні речовини, перебувати у нетверезому 

стані; 
- під час занять потрібно уважно слухати викладача;  

- ділитися враженнями з одногрупниками слід на перерві, а не 
під час занять. Це ж стосується розмов по мобільному телефону; 

- підготовка до сесії починається з першого заняття; 

- на практичних заняттях у пригоді може стати олівець, лінійка 
та калькулятор; 
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- використовуйте органайзер на мобільному телефоні для 

запису розкладу занять та дзвінків, нагадувань про поточний 

контроль; 

Структура вищого навчального закладу, статус і функції його 

структурних підрозділів визначаються статутом вищого навчального 

закладу та положеннями про відповідні структурні підрозділи. 

Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради 

вищого навчального закладу у порядку, визначеному Законом 

України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року  і статутом 

вищого навчального закладу. 

Основними структурними підрозділами вищого навчального 

закладу є факультети, кафедри, бібліотека. 

Навчальний заклад заснований у 1915 році в Києві. 1959 року 

його переведено до Рівного як Український інститут інженерів 

водного господарства (УІІВГ). У 1995 році УІІВГ отримав статус 
Української державної академії водного господарства (УДАВГ). У 

1998 році на базі УДАВГ та Рівненських автотранспортного і 
текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний 

університет (РДТУ). 2002 року РДТУ перейменовано в Український 

державний університет водного господарства та 
природокористування (УДУВГП). У травні 2004 університету 

надано статус національного (НУВГП). 

Навчальний заклад нагороджений орденом Дружби народів, 

занесений до Золотої книги ділової еліти „України", неодноразовий 

переможець рейтингів „Золота фортуна", „Кращі підприємства 
України" у номінації „Вища освіта", переможець Всеукраїнського 

конкурсу на звання „Кращий роботодавець року" серед підприємств 

і організації Рівненської області. 
 

Завдання 1. Основні положення Закону України «Про вищу 

освіту».  

Завдання 2. Основні правила поведінки студентів в університеті. 
Завдання 3.  Дайте характеристику основних структурних 

підрозділів НУВГП. 

Література:  [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 

 

 Практична робота № 2 

Ознайомлення з бібліотекою НУВГП. 
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Зміст роботи: Ознайомитися з бібліотечним фондом НУВГП, 

джерелами науково-технічної інформації та особливостями їх 

пошуку. 

Короткі теоретичні відомості 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих 

навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності 
і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої 
діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-

технічної діяльності університетами, академіями, інститутами є 
обов’язковим. 

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення 

наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і 
впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів 

техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку 

суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. 

 Основу національної мережі органів науково-технічної 
інформації (НТІ) України складають державні органи науково-

технічної інформації, а саме: 

1) УкрІНТЕІ – головний орган системи,  

2) 18 регіональних центрів науково-технічної та економічної 
інформації, 
3) Державна науково-технічна бібліотека; 

4) Державне виробничо-поліграфічне підприємство. 

 Як один із шляхів передавання і збереження інформації 
використовуються книги. В Україні зараз нараховується біля 19 тис. 
публічних бібліотек з фондом понад 295 млн. одиниць зберігання. 

 За призначенням бібліотеки поділяються на: 

А) масові (публічні) – державні (обласні, міські, районні, сільські, 
шкільні, дитячі, тощо); 

Б) наукові і спеціальні – державні, академічні, науково-технічні 
бібліотеки ВНЗ і т.д. 

 Кожна бібліотека має каталоги, які значно полегшують підбір і 
пошук необхідної літератури. По групуванню матеріалу каталоги 

можуть бути алфавітними, систематичними й предметними. 

 В алфавітних каталогах картки розміщені в алфавітному порядку 

по прізвищах авторів або назвах книг (якщо автори не вказані). До 
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цього каталогу звертаються в тому випадку, коли необхідно 

вияснити наявність книг конкретного автора в бібліотеці, або 

знайти необхідну книгу, назва якої вже відома читачу. 

 В систематичному каталозі відображується весь фонд даної 
бібліотеки, а картки розміщуються відповідно до галузей знань.  

 Предметні каталоги є різновидом систематичних каталогів і в 

них картки зібрані в алфавітному порядку в відповідності зі змістом 

книг, тобто відображають літературу про окремі предмети, явища, 
події. 
 В сучасних умовах основою для пошуку та використання 

інформації є всесвітньо відома мережа – Інтернет. Дана мережа стає 
основним середовищем для накопичення та пошуку різноманітної 
інформації, стає основним інформаційним середовищем, яке в 

перспективі замінить радіо і телебачення. Програмне забезпечення 

пошукових серверів постійно вдосконалюється, тому в перспективі 
можна надіятись на швидке отримання необхідної інформації. В 

Інтернеті досить багато тематичних серверів, які містять 

інформацію про певну тематику, тому після їх знаходження можна 
дізнаватись про новини в цій сфері, регулярно відвідуючи ці 
сервери. Наведемо декілька адрес пошукових серверів: www.alta-

vista.com;  www.yandex.ru; www.google.com;  www.rambler.ru, 

www.nauka.ru, і інші. 
 

Завдання 1. Науково-технічна інформація: характеристика, 
особливості пошуку.  

Завдання 2. Дайте характеристику національної мережі органів 

науково-технічної інформації. 
Завдання 3. Бібліотеки, як основа зберігання науково-технічної 

інформації. 
Література:  [1], [2], [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 

 

 Практична робота № 3 

Оцінювання знань студентів в умовах кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу. 

 

Зміст роботи: Ознайомитися з основними елементами 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. 
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Короткі теоретичні відомості 

Кредитно-трансферна система організації навчального процесу – 

це організація навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні 
модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць 

(залікових кредитів). 

Заліковий кредит - це одиниця навчального навантаження 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку  змістових 

модулів. 

Модуль – частина навчальної дисципліни, практики, державної 
атестації, яка реалізується відповідними формами навчального 

процесу (лекціями, практичними заняттями тощо). 

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що 

поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об’єкту. 

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін 

здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролів знань. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і 
засвоєння програмного матеріалу, вироблених умінь самостійно 

вирішувати практичні завдання, самостійно опрацьовувати тексти, 

здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно або 

письмово представити певний матеріал. 

Об'єктами поточного контролю знань студентів бакалаврської 
програми підготовки можуть бути: 

1) систематичність (у тому числі відвідування занять) та активність 

роботи на лабораторних, практичних, семінарських заняттях;  

2) якість і вчасність виконання індивідуальних завдань;        

3) ступінь засвоєння теоретичного матеріалу; 

4) якість і вчасність виконання модульних (контрольних) завдань. 

Студентам, які беруть участь у позанавчальній науковій 

діяльності (в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій 

тощо) до результатів поточного контролю можна додавати 

додаткові бали. При цьому загальна кількість балів, що вноситься 

до відомості, не може перевищувати 100 балів. 

Підсумковий контроль знань студентів у формі екзамену 

здійснюється за результатами поточного контролю знань та 
екзамену. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу дисципліни в цілому або її частини, логіки і 
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взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання набутих знань при вирішенні практичних завдань, 

уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної 
дисципліни тощо. 

Оцінювання знань студентів як при  формі  підсумкового 

контролю „екзамен",, так і при формі підсумкового контролю 

„залік", здійснюється за 100-бальною шкалою. 

З дисциплін, за якими згідно з навчальним планом передбачено 

форма підсумкового контролю „екзамен", оцінювання проводиться: 

1) результати поточного контролю оцінюються за шкалою 

[0...100] балів, які за умови отримання студентом протягом 

семестру 60-ти і більше балів за згодою студента можуть бути 

зараховані як остаточний результат; 
2) студент має право скласти підсумковий контроль у вигляді 

екзамену, де може додатково отримати [0...40] балів. У такому 

випадку до набраних під час екзамену балів додається 60 балів 

поточного контролю. 

Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку 

здійснюється виключно за результатами поточного контролю, а 
оцінювання рівня знань студентів здійснюється в межах від 0 до 100 

балів (включно). 

Курсові проекти (роботи), звіти про проходження навчальних і 
виробничих практик вважаються заліковими кредитами, які 
оцінюються в межах від 0 до 100 балів включно. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в 

балах підлягають теоретичні знання і практичні уміння, яких 

набули студенти після опанування певного модуля. Модульний 

контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на 
теоретичні питання або розв'язання практичних завдань під час 
проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, 

розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. 

 

Завдання 1. Основні елементами кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу.  

Завдання 2. Особливості оцінювання знань студентів в умовах 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. 

Література:  [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 
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Практична робота № 4 

Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти. Система освіти в 

Україні. 

 

Зміст роботи: ознайомитися з рівнями, ступенями та 

кваліфікацією вищої освіти а також з системою освіти в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за 
відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, 

науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: 

1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

2) перший (бакалаврcький) рівень; 

3) другий (магістерський) рівень; 

4) третій (освітньо-науковий) рівень; 

5) науковий рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає 
успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-

професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є 
підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

1) молодший бакалавр; 

2) бакалавр; 

3) магістр; 

4) доктор філософії; 
5) доктор наук. 

Встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові 
ступені) за відповідними ступенями: 

1) диплом молодшого бакалавра; 

2) диплом бакалавра; 

3) диплом магістра; 

4) диплом доктора філософії; 
5) диплом доктора наук. 

Систему вищої освіти становлять: 

1) вищі навчальні заклади всіх форм власності; 
2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; 

3) галузі знань і спеціальності; 
4) освітні та наукові програми; 

5) стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти; 
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6) органи, що здійснюють управління у сфері вищої освіти; 

7) учасники освітнього процесу. 

В Україні встановлюються такі освітні рівні: 
1) дошкільна освіта; 

2) початкова загальна освіта; 
3) базова загальна середня освіта; 

4) повна загальна середня освіта; 

5) професійно-технічна освіта; 

6) вища освіта. 
В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні та 

ступені: 
1) кваліфікований робітник; 

2) молодший спеціаліст; 
3) молодший бакалавр; 

4) бакалавр; 

5) магістр; 

6) доктор філософії; 
7) доктор наук; 

Вища освіта здійснюється на базі повної загальної середньої 
освіти. 

В Україні вищими навчальними закладами є: 
університет, академія, інститут, коледж. 

Науковими ступенями є: 
- доктор філософії; 
- доктор наук. 

 Наукові ступені кандидата та доктора наук присуджуються після 

захисту кандидатської або докторської дисертації на спеціалізованій 

вченій раді вищого навчального закладу і затверджуються ВАК 

(Вищою атестаційною комісією) України. 

 

Завдання 1. Охарактеризуйте рівні та ступені вищої освіти в 

Україні.  
Завдання 2. Які навчальні заклади становлять систему вищої 

освіти України. Наведіть їх характеристику. 

Завдання 3. Охарактеризуйте освітньо-кваліфікаційні рівні та 
ступені освіти в Україні. 
Література:  [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 
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Практична робота № 5 

Форми навчання у вищій школі. 

 

Зміст роботи: ознайомитися з класифікацією форм навчання, 

освітнім процесом, та основними видами занять у вищій школі. 

Короткі теоретичні відомості 

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими 

формами: 

1) очна (денна, вечірня); 

2) заочна (дистанційна). 
Форми навчання можуть поєднуватися. 

Освітній процес у вищих навчальних закладах здійснюється за 
такими формами: 

1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних 

закладах є: 
1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 

Вищий навчальний заклад має право встановлювати інші форми 

освітнього процесу та види навчальних занять.  

 Лекція – це теоретична основа для самостійної роботи студентів, 

мета якої – викликати інтерес до самостійного поглибленого 

опрацювання різноманітних інформаційних джерел. 

Практичні заняття – призначені для вироблення вмінь 

застосовувати отримані теоретичні знання на практиці і в житті. 
 Лабораторні роботи – дозволяють поглибити і закріпити 

теоретичні положення, перевірити їх на практиці 
експериментальним шляхом, ознайомити з обладнанням, приладами 

і матеріалами, вивчити методи наукових досліджень. 

 Семінарське заняття – це одне із форм занять що призначена для 

більш глибокого і активного засвоєння наукового матеріалу.  

 Практики – відіграють важливу роль в наближенні теоретичної 
підготовки до практичної діяльності, становлення фахівців, які 
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володіють не тільки знаннями, а й професійними навичками, 

початковим досвідом практичної роботи. 

 Навчальні практики – проводяться на молодших курсах, 

переважно в комп’ютерних класах, навчальних майстернях, на 
полігонах, а також на підприємствах та організаціях. 

Виробничі практики – проводяться на старших курсах і мають за 
мету закріпити знання, отримані під час аудиторних занять в 

процесі вивчення роботи підприємства, організації, на яких 

проходять практику студенти, а також оволодіти передовими 

методами організації праці. 
 Курсові проекті роботи – являють собою текстово-графічні 
самостійні роботи з дисципліни, що вивчається на конкретну тему. 

 Дипломне проектування – це заключний етап навчання у вищому 

навчальному закладі.  
Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння 

навчальним матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. 

Консультації – це надання педагогічної допомоги студентам в їх 

самостійній роботі з кожної дисципліни, навчального плану, а 
також при розв’язанні різних завдань теоретичного або практичного 

характеру. 

Найбільш розповсюджена серед педагогів форма індивідуальних 

занять – репетиторство, яке досить поширене в середній школі і 
менше – у вищій. 

Тьюторство та менторство здобули широкого розповсюдження 

за кордоном.  

Тьютор – це науковий керівник студента.  

Ментор – наставник, або радник студента, вносить у зміст 
предмета, що вивчається індивідуальні ознаки, чого неможливо 

досягти при традиційній вузівській системі навчання. 

Серед методичного забезпечення навчального процесу найбільш 

розповсюджені такі варіанти: 

1) Конспект лекцій – включає сконцентровану інформацію по 

матеріалах даної дисципліни і може вміщувати інформацію у 

повному обсязі чи окремих модулів. 

2) Методичні вказівки до семінарських, практичних, 

лабораторних робіт – уміщують плани проведення цих занять 

(робіт), приклади вирішення окремих завдань. 
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Завдання 1. Охарактеризуйте основні форми навчання у вищій 

школі.  
Завдання 2. Охарактеризуйте основні види навчальних занять у 

вищій школі. 
Література: [4], [5], [7], [8], [9], [10]. 

 

Практична робота № 6 

Навчальний план. Графік та план навчального процесу. 

 

Зміст роботи: ознайомитися з навчальним планом підготовки 

фахівців та графіком і планом навчального процесу. 

Короткі теоретичні відомості 

Послідовність (паралельність) вивчення дисциплін 

регламентується структурно-логічною схемою, яка передбачає 
послідовне вивчення дисциплін після вивчення інших дисциплін. 

Навчальні заняття у вузах проводяться по розкладу, відповідно до 

навчальних планів і програм підготовки фахівців. 

 Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і  методичне 
обгрунтування  процесу  реалізації  освітньо-професійної  програми 

підготовки. 

 Зміст   освіти   -   це   науково-обгрунтована   система 
дидактично  та  методично  оформленого  навчального  матеріалу 

для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. 

 Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. 

     Нормативна частина  змісту  освіти  визначається  відповідним 

державним стандартом освіти. 

     Вибіркова частина змісту освіти визначається вищим 

навчальним закладом. 

 Навчальний план – визначає графік навчального процесу, 

перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін, послідовність 

їх вивчення, форми навчальної роботи та її обсяг, форми 

підсумкового контролю, а також обсяг часу, передбачений на 
самостійну роботу студентів. 

 У навчальному плані приводяться відомості про напрям 

підготовки фахівця та його шифр, форму навчання (денна, заочна), 

освітньо-кваліфікаційний рівень, термін навчання і кваліфікацію. 

Навчальний план містить: 
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1) Графік навчального процесу. На даному графіку позначається 

тривалість теоретичного навчання, навчальних і виробничих 

практик, державної атестації, дипломного проектування, канікул. 

2) Бюджет часу (в тижнях). Узагальнюються дані тривалості усіх 

видів навчальної роботи та канікул за навчальний рік і за весь 

термін навчання. 

3) План підготовки фахівця за кредитно-модульною системою. 

Виконується розподіл кредитів за ECTS та кількості годин за 
видами навчальної роботи по семестрах і за навчальний рік в 

цілому. 

4) План навчального процесу. містить перелік назв навчальних 

дисциплін із їх шифрами згідно з ОПП відповідного напряму 

(спеціальності), які студент повинен опанувати для досягнення 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня, відомості про їх обсяг (у 

кредитах та годинах), вид індивідуального заняття і час, який 

відводиться для його виконання, обсяг годин самостійної роботи, 

тривалість в годинах навчальних і виробничих практик, форма 
підсумкового контролю знань, послідовність вивчення дисциплін і 
їх розподіл по семестрах. 

5) Державна атестація. 

 Освітньо-професійна програма   підготовки (ОПП)  -   це    
перелік нормативних  та  вибіркових  навчальних  дисциплін  із 
зазначенням обсягу  годин,  відведених  для  їх  вивчення,  форм  

підсумкового контролю. 

 Навчальний процес у вищих навчальних закладах (надалі  - 

навчальний  процес)  -  це  система  організаційних  і дидактичних 

заходів,  спрямованих  на  реалізацію  змісту  освіти  на  певному 

освітньому  або  кваліфікаційному  рівні  відповідно  до державних 

стандартів освіти. 

 

Завдання 1. Охарактеризуйте структурно-логічну схему 

підготовки фахівця з напряму «Транспортні технології (за видами 

транспорту). 

Завдання 2. Основні елементи навчального плану та їх 

характеристика. 

Література: [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 
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Практична робота № 7 

Основні показники роботи транспорту та їх характеристики.. 

 

Зміст роботи: ознайомитися з основними показниками роботи 

транспортних підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Головною задачею транспортної системи України є повне і 
своєчасне задоволення потреб народного господарства та населення 

в перевезеннях вантажів і пасажирів, підвищення ефективності 
якості транспортних зв’язків впровадження досягнень науки та 

техніки, зниження собівартості робіт при дбайливому відношенні 
до витрачання матеріальних та трудових ресурсів. 

В процесі перевезень кожний автомобіль, що приймає участь в 

перевезенні здійснює певну роботу, яка полягає в переміщенні 
деякої кількості вантажу на відстань між пунктами відправлення і 
пунктами призначення. Одна їздка автомобіля з вантажем – це 

сукупність таких елементів транспортного процесу, як 

навантаження, пробіг автомобіля від пункту навантаження до 

пункту розвантаження і безпосередньо розвантаження вантажу. По 

закінченні розвантаження автомобіль здійснює пробіг без вантажу 

до наступного місця навантаження – їздка закінчується  З моменту 

початку нового навантаження починається наступна їздка. 

Таким чином, час однієї їздки автомобіля з вантажем, складає 
собою суму часу, що затрачається на виконання кожного із 
елементів транспортного процесу (в годинах або хвилинах): 

.... рухрванрухн ttttt +++=  

де tн – час простою під навантаженням; tрух.ван. – час руху автомобіля 

з вантажем; tр – час простою під розвантаженням; tрух. – час руху 

автомобіля без вантажу. 

 Продуктивність автомобіля – це кількість транспортної 
продукції, що виробляється автомобілем за певний період часу 

(наприклад за час його роботи на лінії на протязі одного дня). 

Середньодобова продуктивність автомобіля, виражена в тонах 

перевезеного вантажу, залежить від кількості вантажу, що 

перевозиться в середньому за одну їздку, і від кількості їздок, що 

виконуються автомобілем за час його перебування на лінії. 
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γ⋅⋅= aївсд qnQ  

де nїв – кількість їздок автомобіля з вантажем за добу, за час 

перебування його на лінії; qа – вантажопідйомність автомобіля (з 
врахуванням можливої наявності причепів); γ – коефіцієнт 
використання вантажопідйомності. 

Головними елементами транспортної системи є транспортні 
мережі та вузли.  Транспортні мережі з’єднуються між собою у 

транспортних вузлах. 

Транспортний вузол – являє собою пункт стику двох і більше 
видів транспорту. 

Транспортна мережа – сукупність спеціально обладнаних шляхів 

сполучень одного чи декількох видів транспорту у межах території, 
що розглядається. 

Пропускна здатність транспортної мережі – це кількість одиниць 

рухомого складу, яку можна пропустити в одному напрямку за 

одиницю часу. 

Провізна здатність транспортної мережі – це кількість вантажу, 

або пасажирів, яку можна перевезти за одиницю часу в одному 

напрямку. 

Основними показниками роботи міського пасажирського 

транспорту є експлуатаційна швидкість, час роботи рухомого 

складу за добу, середньодобовий коефіцієнт наповнення рухомого 

складу, коефіцієнт використання рухомого складу за випуском на 
лінію. 

Конструктивна швидкість – це швидкість, яку може розвинути 

транспорт відповідно до конструктивних особливостей, міцності і 
надійності механічного, пневматичного і електричного обладнання. 

Максимально допустима швидкість на перегоні – це швидкість, 

яка в умовах міста обмежується довжиною перегону, умовами руху, 

а також діючими правилами вуличного руху і правилами технічної 
експлуатації міського пасажирського транспорту. 

Середня ходова швидкість – визначається діленням відстані між 

двома зупинками на час руху між ними, км/год. 

Швидкість сполучення (км/год) на маршруті визначається як 

відношення пройденого шляху ( )мL  до сумарних затрат часу на рух 

.рТt  і на всі простої .прt :   
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Експлуатаційна швидкість (км/год) на окремому маршруті або 

мережі в цілому визначається як відношення пройденого шляху до 

повних затрат часу: 

6,3
...

⋅
++

=
ппрпррТ

м
е

ttt

L
V . 

Експлуатаційна швидкість є основним показником роботи 

транспорту, який характеризує якість роботи підприємства в цілому 

і організацію руху на лінії. 
 

Завдання 1. З яких елементів транспортного процесу 

складається одна їздка автомобіля з вантажем. 

Завдання 2. Наведіть характеристику транспортних вузлів та 

транспортних мереж. 

 Завдання 3. Охарактеризуйте основні показники роботи 

міського пасажирського транспорту.  

Література:  [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. 

 

6. Питання підсумкового контролю знань студентів 

 

Змістовий модуль 1. 

1. Наведіть адреси та розміщення в плані НУГП наступних 

об’єктів: директорат ННМІ, студентський профком, бібліотеки, 

здоров пункт, психологічна служба університету.  

2. Основні правила поведінки студента в університеті. 
3. Дайте характеристику структурних підрозділів вищого 

навчального закладу.  

4. Назвіть основні досягнення НУВГП. 

5. В чому різниця між науковою, науково-технічною та 
інноваційною діяльністю у вищих навчальних закладах. 

6. Дайте характеристику алфавітних, систематичних й 

предметних каталогів в бібліотеках. 

7. Характеристика та особливості пошуку інформації в 

електронних бібліотеках. 
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8. Поняття кредитно-трансферної системи організації 
навчального процесу. 

9. Заліковий модуль, модуль, змістовий модуль – поняття та 
визначення. 

10. Поточний контроль – сутність, об’єкти та особливості 
оцінювання знань. 

11. Підсумковий контроль – сутність та особливості проведення і 
оцінювання знань студентів. 

12. Рівні та ступені вищої освіти. Їх характеристика. 
13. Характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів в 

Україні. 
14. Які вищі навчальні заклади та наукові ступені вищої освіти, 

згідно «Закону про вищу освіту» є в Україні. Дайте їх 

характеристику. 

 

Змістовий модуль 2. 

1. Охарактеризуйте форми за якими може проводитись освітній 

процес у вищих навчальних закладах. 

2. Лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття. Суть та 

особливості проведення. 

3. Охарактеризуйте самостійну роботу студента. Консультації. 
Тьютор та ментор – їх характеристика. 

4. Суть структурно-логічної схеми підготовки фахівців.  

5. Характеристика нормативної та вибіркової частини змісту 

освіти. 

6. Навчальний план – його характеристика. 

7. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-

професійна програма підготовки фахівців. 

8. Основні поняття про вантажні перевезення, основні 
визначення. 

9. Продуктивність автомобіля та її характеристика. 

10. Головні елементи транспортної системи та їх 

характеристика. 

11. Основні показники роботи міського пасажирського 

транспорту, їх характеристика. 

12. Яка різниця між швидкістю сполучення та експлуатаційною 

швидкістю. 
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