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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

 
1.  Назва ОК Ресурсозбереження при транспортному обслуговуванні 

агропромислового комплексу  

2.  Факультет/кафедра Інженерно-технологічний/Тракторів, сільськогосподарських 

машин та транспортних технологій 

3.  Статус ОК Вибірковий 

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для 

(заповнюється для 

обов’язкових ОК) 

- 

 

5.  ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

ОПП «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)»  

275 Транспортні технології (за видами), 275.03 Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті) 

6.  Рівень НРК HPK – 7 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

2 семестр, 15 тижнів 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

5,0 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл, 

150 годин - залік  

Контактна робота(заняття) Самостійна робота 

Лекційні 

30 

Практичні 

30 

Лабораторні 

- 

90 

10.  Мова навчання українська 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента 

к.т.н., доцент Руденко Віктор  Аркадійович 

 

11.1 Контактна інформація Ауд.  213 м, корпус 4, e-mail – rudvik1942@ukr.net 

12.  Загальний опис 

освітнього компонента 

   В освітньому компоненті розглядаються питання 

ресурсозбереження при транспортному обслуговуванні 

агропромислового комплексу. Розробка і застосування 

прогресивних норм витрат   паливно-мастильних матеріалів 

при перевезеннях вантажів,  заходів по скороченню витрат 

запасних частин, теплоенергії, електроенергії,  палива на 

підприємствах, що здійснюють експлуатацію, технічне 

обслуговування і ремонт автомобільного транспорту, втрат 

ресурсу шин. Вивчення напрямків і методів економії і 

раціонального використання ресурсів,     вплив 

ресурсозберігаючих технологій на екологічне середовище. 

13.  Мета освітнього 

компонента 

Метою освітнього компонента  є формування  теоретичних 

знань та практичних навичок по застосовування принципів 

ресурсозбереження у агропромисловому комплексі для 

вирішення техніко-економічних, організаційних і 

управлінських завдань в сфері транспорту, та оцінка 

економічної ефективності від даних заощаджень . 

14.  Передумови вивчення 1. Освітній компонент базується на знаннях вищої 



ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

математики, фізики, матеріалознавства, технічної механіки, 

паливно-мастильних  та інших експлуатаційних матеріалів, 

конструкції і експлуатаційних властивостей транспортних 

засобів.  

2. 2. Освітній компонент використовується при вивченні   ОК7 

«Транспортні технології в аграрному виробництві»,  ОК 8 

«Виробнича та передатестаційна практикаі». 

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/). 

Вимоги, які ставляться перед студентом під час вивчення 

освітнього компоненту: 

• проходження студентами етапів оцінювання у встановлені 

терміни; 

• виконання і захист практичних робіт у встановлені терміни; 

• дотримання при виконанні письмових робіт положення про 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Сумському 

НАУ (https://bit.ly/2TNvfE0) 

https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/
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 

(згідно в ОПП) 

 

Як оцінюється РНД 

ФРНОП 

06. 

ПРН-

15. 

ПРН-

16. 

ДРН 1. Демонструвати 

знання щодо  видів 

ресурсів споживаних  

під час організації 

транспортних 

перевезень 

Х Х  

Виконання та захист звітів практичних 

робіт згідно індивідуального варіанту. 

Письмове опитування (тестування) 

засвоєння лекційного матеріалу. 

Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист 

реферату та презентації згідно 

індивідуального завдання. 

ДРН 2. Володіти 

методами нормування 

різних видів ресурсів. 

Х Х Х 

Виконання та захист звітів практичних 

робіт згідно індивідуального варіанту. 

Письмове опитування (тестування) 

засвоєння лекційного матеріалу. 

Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист 

реферату та презентації згідно 

індивідуального завдання. 

ДРН 3. Задіяти 

раціональні способи 

утилізації та 

використання 

вторинних ресурсів. 
 Х  

Виконання та захист звітів практичних 

робіт згідно індивідуального варіанту. 

Письмове опитування (тестування) 

засвоєння лекційного матеріалу. 

Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист 

реферату та презентації згідно 

індивідуального завдання. 

ДРН 4. Виконувати 

аналіз ефективності 

використання 

конкретних видів 

ресурсів 
Х   

Виконання та захист звітів практичних 

робіт згідно індивідуального варіанту. 

Письмове опитування (тестування) 

засвоєння лекційного матеріалу. 

Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист 

реферату та презентації згідно 

індивідуального завдання. 

ДРН 5. Встановлювати 

причини неефективного 

використання ресурсів і 

розробити заходи щодо 

їх зниження. 
Х   

Виконання та захист звітів практичних 

робіт згідно індивідуального варіанту. 

Письмове опитування (тестування) 

засвоєння лекційного матеріалу. 

Проміжна комп’ютерна атестація - тест 

множинного вибору. Підготовка і захист 

реферату та презентації згідно 

індивідуального завдання. 

 

 



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ)

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в межах 

теми 

Розподіл в межах загального 

бюджету часу 

Рекомендована 

література 

Аудиторна робота Самостійна 

робота Лк П.з Лаб. з. 

Тема 1. Загальні принципи 

ресурсозберігання.Автомобільний транспорт 

в структурі споживання 

енергетичних ресурсов. Техніко-економічні 

заходи, що підвищують 

паливну економічність автотранспортних 

засобів. 

Соціально-економічні аспекти економії 

автомобільного палива. Екологічні проблеми 

розвитку автомобільного транспорту. Основи 

ресурсозбереження на автомобільному 

транспорті 

4 2 6 1,2,3,7,14 

Тема 2. Науково-технічний прогрес - основа 

підвищення 

ефективності виробництва. Основні поняття. 

Закон спадної ефективності. 

Фондосберегающая і фондомістка форми 

науково-технічного прогресу. Відмітна 

особливість транспорту. 

2 14 2,3,7,8,15 

Тема 3. Теоретичні та методичні основи 

ресурсозбереження. 

Види ресурсів і їх класифікація. Економічні 

блага і ресурси як базові економічні поняття. 

Основні напрямки економії паливно-

енергетичних ресурсів. Методи аналізу 

ефективності використання ресурсів. 

4 4 16 1,3,4,9,16 

Тема 4. Організація і управління 

раціональним витратою 

паливно-мастильних матеріалів на 

автотранспортних підприємствах. 

Структурні підрозділи, які відають 

управлінням раціональним витратою ПЕР. 

Основні завдання підрозділів ПЕР. 

Енергетичне господарство підприємства. 

Облік і аналіз. 

Аналіз використання матеріальних 

ресурсов.Топлівно-енергетичні ресурси. 

Нормативні документи. Збереження якості і 

кількості паливно-мастильних 

матеріалів (ПММ). 

4 2 12 3,5,7,15,19 

Тема 5. Технічний стан автомобіля і 

витрата палива. 

  Зміна стану агрегатів, вузлів і систем 

автомобіля, що впливають на витрату палива. 

Прогресивні методи організації і технології 

4 4 14 1,2,3,8,9,17 



ТО і ремонту, що знижують витрату палива в 

експлуатації. Методи формування видів 

системи ТО і ремонту. Вплив організації 

транспортного процесу на витрату паливно-

мастильних матеріалів. 

Тема 6. Технічні засоби обліку і витрати 

палива. Контроль і облік палива на АТП. 

Контроль витрати і обліку палива: варіанти 

організації. Контроль використання сировини 

і матеріалів. Методи оцінки матеріальних 

запасів. 

4 12 3,5,6,12,18 

Тема 7. Заходи щодо  скорочення витрат 

теплової енергії . Теплоізолювання 

огороджувальних конструкцій. 

Загальні принципи пристрою теплової 

ізоляції. Зниження тепловтрат через вікна. 

Зниження тепловтрат через ворота. 

Оптимізація тепловіддачі нагрівальних 

приладів систем 

опалення. 

4 8 16 4,5,7,8,9,21 

Тема 8. Організація обліку споживаних 

ресурсів.  Облік витрат теплової енергії.  Облік 

витрат води. Оптимізація роботи систем 

освітлення. Двотарифний облік електроенергії. 

2 8 16 1,2,6,7,8,9,20 

Тема 9. Відходи підприємств 

автомобільного транспорту  

  Види відходів, розрахунок їх кількості. 

Вторинне використання  й переробка відходів 

підприємств автомобільного транспорту 

2 2 14 2,4,6,8,17,19 

Всього 30 30 - 120 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ

ДРН 

Методи викладання (робота, що 

буде проведена викладачем під 

час аудиторних занять, 

консультацій) 

Кіль-

кість 

годин 

Методи навчання (які види навчальної 

діяльності має виконати студент 

самостійно) 

Кіль-

кість 

годин 

ДРН 1. 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з демонстрацією 

та використанням інтерактивних 

технологій. Практичні роботи з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням.  

10 

Опрацювання опорних конспектів лекцій 

та робота з книгою. Вивчення матеріалу 

для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Підготовка реферату та презентації згідно 

індивідуального завдання.  

Самооцінка знань.  

14 

ДРН 2. 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з 

демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. 

12 

Опрацювання опорних конспектів 

лекцій та робота з книгою. Вивчення 

матеріалу для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

 16 



Практичні заняття з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням.  

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Підготовка реферату та презентації 

згідно індивідуального завдання. 

Самооцінка знань. 

ДРН 3. 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з 

демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. 

Практичні роботи з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням.  

14 

Опрацювання опорних конспектів 

лекцій та робота з книгою. Вивчення 

матеріалу для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Самооцінка знань. 

18 

ДРН 4 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з 

демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. 

Практичні роботи з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням.  

10 

Опрацювання опорних конспектів 

лекцій та робота з книгою. Вивчення 

матеріалу для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Самооцінка знань. 

20 

ДРН 5 

Лекція-розповідь з поясненням, 

лекція-презентація з 

демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. 

Практичні роботи з 

розрахунками за індивідуальним 

завданням.  

14 

Опрацювання опорних конспектів 

лекцій та робота з книгою. Вивчення 

матеріалу для самостійного опанування. 

Конспектування. Виконання завдань 

практичних робіт, виконання яких 

розпочато на контактному занятті. 

Самооцінка знань. 
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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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