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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

1. Назва ОК Управління якістю 

2. Факультет/кафедра Інженернно-технологічний / технічного сервісу 

3. Статус ОК Вибірковий компонент ОПП 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для 

(заповнюється для 

обов’язкових ОК) 

Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) 275 “Транспортні технології ( за видами)” ,  
275.03 Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)  

5. ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

- 

6. Рівень НРК HPK – 7 рівень
7. Семестр та тривалість 

вивчення 

1 курс (2 семестр) - 15 тижнів 

8. Кількість кредитів 

ЄКТС 

5,0 

9. Загальний обсяг 

годин та їх розподіл, 
150 годин, залік  

Контактна робота(заняття) 

(денна, год) 

Самостійна робота 

(денна, год) 

Лекційні 

     30 

Практичні  

       16          

Лабораторні 

          - 104 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 

К.т.н., доцент Руденко  Валентина  Петрівна 

11.1 Контактна інформація   Аудитрія 316м інженерно-технологічного факультету, 

корпус 4, e-mail: rudenko_valentyna@ukr.net  

12. Загальний опис 

освітнього компонента 

   Освітним компонентом передбачено вивчення основ 

теорії  та методології управління якістю, а також  розгляд 

практичних організаційних і техніко-технологічних питань 

щодо управління якістю в транспортній сфері 

агропромислового виробництва.     Основна увага в 

освітньому компоненті приділяється міжнародним 

підходам і принципам управління якістю та їх 

застосуванню при вирішенні виробничих завдань  в 

транспортних системах та технологіях перевезень з 

урахуванням міжнародного досвіду.   

13. Мета освітнього 

компонента 

   Метою освітнього компонента є   формування у 

майбутніх фахівців системи знань з теорії та методології 

 управління якістю та здобуття практичних навичок з 

 управління якістю транспортно-технологічних процесів і 

послуг в агропромисловому виробництві на базі 

міжнародних принципів і підходів. 



14. Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

1.Освітній компонент базується на знаннях і навичках з

вирішення спеціалізованих завдань в транспортній сфері

агропромислового виробництва при вивченні ОК1 

«Комунікації у міжнародному середовищи», ОК4 

«Управління ланцюгами поставок, запасами і логістичними 

центрами», ОК6 «Модулювання транспортних процесів та 

оцінка якості виконаних робіт». 

2. Освітній компонент є основою для вивчення ОК 8

«Виробнича та передатестаційна практика», ОК9

«Кваліфікаційна (фахова) атестація».

15. Політика академічної 

доброчесності 

    Всі форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку виникнення таких подій - 

реагування відбувається відповідно до нормативної 

документації щодо академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу в Сумському НАУ 

(https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-

osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-

dobrochesnist/). 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ

ЗВ'ЯЗОК З ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього 

компонента студент очікувано буде 

здатен…» 

Програмні результати 

навчання, на досягнення яких 

спрямований ОК (зазначити 

номер згідно з нумерацією, 

наведеною в ОП)

Як оцінюється 

РНД 

ЗРНОП 04 ПРН12 

ДРН 1. Застосовувати необхідні 

гуманітарні, наукові та професійні 

знання стосовно формування якості  

процесів, робіт і послуг в 

транспортній сфері 

агропромислового виробництва при 

проведенні магістерських досліджень  

згідно теми роботи. 

x 

Виконання та 

захист звітів 

практичних 

робіт згідно 

індивідуального 

варіанту. 

Письмове 

опитування 

(тестування) 

засвоєння 

лекційного 

матеріалу. 

Проміжна 

комп’ютерна 

атестація (тест 

множинного 

вибору).  

ДРН 2. Обґрунтовувати показники 

якості транспортноої продукції, 

(процесів, робіт і послуг) в 

агропромисловому виробництві в 

різних практичних ситуаціях. 

x 

Виконання та 

захист звітів 

практичних 

робіт. Письмове 

опитування 

(тестування) 

засвоєння 

лекційного 

матеріалу. 

Проміжна 

комп’ютерна 

атестація  (тест 

множинного 

вибору). 

Розробка і 

захист 

номенклатури 

показників 



якості 

транспортної 

продукції  згідно 

напряму 

магістерського 

дослідження.   

ДРН 3. Здійснювати управління 

якістю складнимих технологічних 

процесів транспортних систем і  

технологій із використанням 

сучасних  підходів,  міжнародніих 

принципів  та методів управління 

якістю.  

x 

Виконання та 

захист звітів 

практичних 

робіт. Письмове 

опитування 

(тестування) 

засвоєння 

лекційного 

матеріалу. 

Проміжна 

комп’ютерна 

атестація (тест 

множинного 

вибору). 
Підготовка 

доповіді та 

виступ на 

семінарі згідно 

індивідуального 

завдання. 



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ)

Тема. 

Перелік питань, що будуть 

розглянуті в межах теми 

Розподіл в межах загального бюджету 

часу (денна) 

Рекомендован

а література

Аудиторна робота Самостійна 

робота 

Лк П.з Лаб.з. 

Тема1. Якість автотранспортної 

продукції як об'єкт управління 

 Загальна характеристика та 

особливості транспортно-

технологічних процесів в 

агропромисловому виробництві.   

Поняття і категорії якості: 

управління якістю 

характеристика, вимога, процес, 

продукції, властивість. 

Нормативно-правова база в 

Україні. Класифікація показників 

якості продукції. Кваліметрія як 

наука про кількісне оцінювання 

якості продукції; практичні 

завдання кваліметрії. 

 Фактори формування та 

забезпечення якості 

автотранспортної продукції. 

   6    4    - 18 1, 6-8, 11, 13,14 

Тема 2. Наукові основи та 

методологія управління якістю 

   Поняття і сутність управління 

якістю: політика у сфері якості, 

планування якості, контроль 

якості, забезпечення якості, 

поліпшення якості. Наукові 

основи та принципи управління 

якістю (цілі управління, функції 

управління, закони управління, 

принципи управління). Еволюція 

підходів до управління якістю: 

етапи розвитку, орієнтація, теорія, 

підхід. 

    Застосування логістичних 

підходів і принципів в управлінні 

якістю транспортно-  

технологічних процесів  

   6     2    - 16 1, 6-8, 18 



Тема 3. Економічні аспекти 

управління якістю 

транспортних систем 

 Якість виконаних робіт 

транспортно- технологічних 

процесів в агропромисловому 

виробництві. Маретинг та 

конкурентоспроможність 

транспортних послуг. Економічні 

показники поліпшення якості 

автотранспортної продукції. . 

Традиційний і сучасний підходи 

щодо визначення вартості якості. 

Управління економікою якості в 

транспорній сфері: управління 

витратами на якість, вартістю 

низької якості, витратами ни 

процеси. 

   4 2 16 1, 9-11 

 Тема 4. Системи управління 

якістю 

   Поняття і сутність систем 

управління. Міжнародні 

стандарти 180 серії 9000, основні 

положення системи управління 

якістю. Етапи міжнародної 

стандартизації з управління 

якістю, принципи управління, 

структура стандартів. 

   Модель системи управління 

якістю, що базується на 

процесному підході,  основні 

блоки процесів управління: 

відповідальність керівництва, 

управління ресурсами, випуск 

продукції, вимірювання, аналіз і 

поліпшення. 

   4    2    -  18 2-5, 9



  Тема 5. Концепція загального 

управління якістю (ТQМ) 

   Поняття і сутність концепції 

ТQМ. Стратегії управління в 

системі: провідна роль вищого 

керівництва, навчання якості, 

орієнтація на інтереси 

споживачів, постійне поліпшення 

якості і оцінка результатів 

управління якістю. 

   Стадій управління в системі 

ТQМ: планування, вдосконалення 

процесів, реалізація планів 

вдосконалення, самооцінка 

підприємства за критеріями. 

Структурна схема загального 

управління якістю. Нові концепції 

з управління якістю фірмою. 

   4     2   - 16  1, 5-8, 19 

  Тема 6. Міжнародний досвід 

управління якістю 

  Управління якістю продукції в 

аграрному секторі країн Західної 

Європи. Нормативна система 

якості за DIN EN ISO 9000. 

Модель Європейської премії з 

якості. 

   Досвід управління якістю в 

США. Філософія якості Е. 

Демінга; "трилогія якості" Дж. 

Джурана. Американська модель 

премії з якості.  

Управління якості в Японії. 

Елементи та особливості 

японського підходу щодо якості, 

гуртки якості, програма "п'ять 

нулів". Застосування японських 

принципів планування якості в 

транспортних системах. 

   6     4     - 20 1, 5-8, 16-18 

Всього   30   16     - 104 



4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

ДРН Методи викладання 
(робота, що буде 

проведена викладачем 

під час аудиторних 

занять, консультацій) 

Кількість 

годин  

Методи навчання (які 

види навчальної 

діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1    Лекція-розповідь з 

поясненням і 

демонстрацією 

презентаційного матеріалу 

та використанням 

інтерактивних технологій.  

    Практичні роботи з 

розрахунками за 

індивідуальним завданням.       

Тестування (опитування) з 

використанням учбових і 

контролюючих тестів 

14      Опрацювання опорних 

конспектів лекцій та робота з 

рекомендованою 

літературою. Вивчення 

матеріалу для 

самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання 

завдань практичних робіт 

та індивідуальних завдань 

відповідно до теми 

магістерського 

дослідження. Самооцінка 

знань.

30 

ДРН 2    Лекція-розповідь з 

поясненням і 

демонстрацією 

презентаційного матеріалу 

та використанням 

інтерактивних технологій.  

    Практичні роботи з 

розрахунками за 

індивідуальним завданням.        

Тестування (опитування) з 

використанням учбових і 

контролюючих тестів  

16      Опрацювання опорних 

конспектів лекцій та робота з 

рекомендованою 

літературою. Вивчення 

матеріалу для 

самостійного опанування. 

Конспектування Виконання 

завдань практичних робіт 

та індивідуальних завдань 

відповідно до теми 

магістерського 

дослідження Самооцінка 

знань.

34 

ДРН 3    Лекція-розповідь з 

поясненням і 

демонстрацією 

презентаційного матеріалу 

та використанням 

інтерактивних технологій.  

    Практичні роботи з 

розрахунками за 

індивідуальним завданням.     

Тестування (опитування) з 

використанням учбових і 

контролюючих тестів  

16     Опрацювання опорних 

конспектів лекцій та робота з 

рекомендованою 

літературою. Вивчення 

матеріалу для 

самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання 

завдань практичних робіт 

та індивідуальних завдань 

відповідно до теми 

магістерського 

дослідження. Підготовка 

доповіді та виступ на 

семінарі. Самооцінка знань. 

40 



5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

5.1. Сумативне оцінювання 

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці 

Дата 

складання 
1. Виконання і захист практичних робіт та 

індивідуальних завдань згідно теми 

магістерського дослідження, доповідь на 

семінарі 

70 балів / 70% 15 тиждень 

2. Проміжна комп’ютерна атестація-тест 

множинного вибору 

15 балів / 15% 8 тиждень 

3. Комп’ютерна атестація-тест 

множинного вибору 

15 балів / 15% 15 тиждень 

5.1.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Виконання і 

захист 

практичних 

робіт та 

індивідуальних 

завдань згідно 

теми 

магістерського 

дослідження, 

доповідь на 

семінарі  

<41 балів 42-52 53-62 балів 70 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано 

Відповіді на  всі 

питання 

наведено, але 

окремі складові 

відповідей 

відсутні або 

недостатньо 

розкриті, 

відсутній аналіз 

інших підходів 

до питання 

Відповіді на  

всі питання 

наведено 

Відповіді на  всі 

питання наведено, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власний варіант 

розв’язання проблеми 

Проміжна 

комп’ютерна 

атестація-тест 

множинного 

вибору 

<9 балів 9-10 11-14 балів 15 балів 

Вірних 

відповідей 

менше 6 із 10 

Вірних 

відповідей 6 або 

7 із 10 

Вірних 

відповідей 8 

або 9 із 10 

Вірних відповідей 10 

із 10 

Комп’ютерна 

атестація-

тест 

множинного 

вибору 

<9 балів 9-10 11-14 балів 15 балів 

Вірних 

відповідей 

менше 6 із 10 

Вірних 

відповідей 6 або 

7 із 10 

Вірних 

відповідей 8 

або 9 із 10 

Вірних відповідей 10 

із 10 



5.2. Формативне оцінювання 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого 

удосконалення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата 

1 Правильно виконані завдання під час проведення 

практичних занять зі зворотним зв'язком з 

викладачем 

Протягом 1-15 тижнів 

2 Усний зворотний зв'язок від викладача під час роботи 

над завданнями протягом занять. 

Протягом 1-15 тижнів 

Самооцінювання може використовуватися, як елемент сумативного оцінювання, так і 

формативного оцінювання.  
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