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1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни – формування студентами системних знань і 
практичних умінь з процесу управління роботою транспорту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління роботою 
транспорту» є:  

− засвоєння організаційно-економічних та соціальних основ 
управління автомобільним транспортом; 

− набуття знань з принципів формування структури управління 
підприємствами автомобільного транспорту; 

− вивчення правових норм, на базі яких здійснюється управління на 
автомобільному транспорті; 

− визначення шляхів з підвищення ефективності управління.   
Майбутній керівник транспортного процесу має чітко уявляти, яким 

чином необхідно впливати на окремі, підлеглі йому, колективи людей, на 
роботу окремих працівників, тому значна увага приділена висвітленню 
методів управління.  

Дисципліна «Управління автомобільним транспортом» належить до 
узагальнювальних дисциплін професійного спрямування, побудована на 
комплексному використанні інших дисциплін загальнотеоретичного та 
фахового змісту, вивчається на завершальному етапі підготовки фахівця з 
«Транспортних технологій».  

 
2 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Організаційно-економічні та соціальні основи 

управління автомобільним транспортом 
 

Тема 1. Організація управління роботою на автомобільному 
транспорті. 

Система органів управління автомобільним транспортом та їх завдання. 
Органи влади, що здійснюють державне управління. Територіальні органи 
управління. Державні та недержавні підприємства та організації 
автомобільного транспорту. 

Тема 2. Формування автотранспортного підприємства як суб'єкта 
управління.  

Загальні умови створення автотранспортного підприємства. Склад та 
загальна характеристика методів управління.  

Тема 3. Функції управління діяльністю у сфері автомобільного 
транспорту. 

Суть функцій управління, їх характеристика. Основні (загальні) функції 
управління. Конкретні (специфічні) функції управління. Взаємозв'язок 
основних та конкретних функцій управління. 
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Тема 4. Структури управління підприємствами автомобільного 
транспорту. 

Характеристика виробничої структури. Структура управління 
підприємством. Побудова структури управління. 

Тема 5. Економічні методи управління. 
Склад економічних методів. Економічна самостійність комерційно-

господарської діяльності підприємств. Ціни і тарифи як методи 
управління. Фінансово-кредитна система. Використання податкової 
системи для стимулювання підприємницької діяльності. Стимулювання 
праці. 

Тема 6. Організаційно-розпорядчі методи управління. 
Загальна характеристика організаційно-розпорядчих методів. 

Планування на автомобільному транспорті як метод організаційного 
впливу. Ліцензування. Організація проведення конкурсу на перевезення 
пасажирів. Створення базових автопідприємств – метод організаційного 
впливу. Регламентування робочого часу і часу відпочинку водіїв. Приклад 
застосування організаційного методу управління – система державного 
контролю на автомобільному транспорті. Вимоги до транспортних засобів, 
їх технічного обслуговування та ремонту. Організаційний вплив на 
розвиток національної мережі міжнародних транспортних коридорів.  

Тема 7. Соціально-психологічні методи управління. 
Суть і зміст соціально-психологічних методів управління. Соціальні 

методи управління. Психологічні методи управління. Методи соціологічних 
досліджень.  

 
Змістовий модуль 2. Процес управління в сфері автомобільного 

транспорту 
 

Тема 8. Правове забезпечення управління на автомобільному 
транспорті.  

Роль права в управлінні автомобільним транспортом. Характеристика 
основних правових актів, що визначають діяльність автомобільного 
транспорту. Договори, що регулюють правові відносини. Відповідальність 
за порушення законодавства. 

Тема 9. Персонал автомобільного транспорту.  
Класифікація персоналу. Документи, шо визначають кваліфікаційну 

характеристику професій. Кваліфікаційні характеристики керівників. 
Кваліфікаційні характеристики професіоналів. Кваліфікаційні 
характеристики фахівців. Кваліфікаційні характеристики технічних 
службовців. Обов'язки та права водія транспортного засобу. Зміст роботи 
керівника. 
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Тема 10. Рішення в процесі управління. 
Суть управлінського рішення. Фактори, що впливають на прийняття 

рішення. Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття та 
реалізації управлінських рішень.  

Тема 11. Інформаційне забезпечення процесу управління. 
Роль інформації в управлінні на автомобільному транспорті. 

Класифікація інформації. Використання документів як носіїв управлінської 
інформації. Автоматизація праці персоналу автомобільного підприємства. 

Тема 12. Використання економіко-математичних моделей при 
обґрунтуванні та реалізації рішень. 

Характеристика математичних методів та їх застосування для 
формування економіко-математичних моделей. Економіко-математичні 
моделі з використанням лінійного програмування. Теорія масового 
обслуговування: суть та сфера використання. Застосування теорії 
управління запасами. 

Тема 13. Ефективність управління в сфері автомобільного 
транспорту. 

Поняття економічної ефективності. Методи визначення ефективності 
управління. Шляхи підвищення ефективності управління. 

 
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Управління роботою 

транспорту» має базуватися на знанні основ менеджменту, основ теорії 
систем управління, транспортного права, соціально-екологічних аспектів 
розвитку автомобільної техніки та правових норм взаємодії людей між 
собою, природою та державою. 

Вивчення дисципліни передбачає вивчення теоретичного матеріалу 
відповідно до програми дисципліни. Крім того, протягом семестру студент 
заочної форми навчання повинен виконати 1 контрольну роботу. 

Перелік тем для самостійного вивчення дисципліни наведено у  
таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Перелік тем для самостійного вивчення дисципліни 

Ч.ч. Назва теми 

Кількість 
годин 
(денна 
форма) 

Кількість 
годин 

(заочна 
форма) 

1 2 3 4 

1 
Організація управління роботою на 
автомобільному транспорті [1, 3, 4, 6, 9–12] 5 7 

2 
Формування автотранспортного підприємства як 
суб'єкта управління [1, 3, 4, 6, 7, 9–12] 4 6 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 
3 Функції управління діяльністю у сфері 

автомобільного транспорту [1, 4, 6, 10–12] 5 7 

4 Структури управління підприємствами 
автомобільного транспорту [1, 4, 6, 10–12] 6 7 

5 Економічні методи управління на автомобільному 
транспорті [1, 3, 4, 7, 10, 12] 5 6 

6 Організаційно-розпорядчі методи управління на 
автомобільному транспорті [1, 4, 10, 12] 5 6 

7 Соціально-психологічні методи управління на 
автомобільному транспорті [1, 4, 10, 12] 5 6 

8 Правове забезпечення управління на 
автомобільному транспорті [1, 4, 6, 9-12] 5 7 

9 Персонал автомобільного транспорту [1, 4, 10, 12] 5 7 
10 Рішення в процесі управління [1, 4, 10, 12] 5 6 
11 Інформаційне забезпечення процесу управління 

[1, 4, 6, 10, 12] 5 6 

12 Використання економіко-математичних моделей 
при обґрунтуванні та реалізації рішень [1, 4, 6, 12] 5 7 

13 Ефективність управління в сфері автомобільного 
транспорту [1–3, 6, 10, 12] 6 7 

14 Контрольна робота - 20 
Усього  годин 66 105 

 
Оцінка знань формується на підставі виконання практичних робіт, 

контрольної роботи та складання заліку на загальних підставах. 
Залік складаються усно. Завдання містять 3 теоретичних питання з 

загального курсу дисципліни. 
Варіанти завдань до контрольних робіт наведено у таблицях 3, 4. 

 
4 ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 
Перелік та зміст практичних робіт наведено у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Перелік та зміст практичних робіт 

Ч.ч. Назва теми Кількість годин  
денна форма заочна форма 

1 2 3 4 

1 Система органів управління автомобільним 
транспортом та їх завдання 1 - 

2 Загальна характеристика методів управління 1 - 

3 Взаємозв'язок основних та конкретних 
функцій управління 1 - 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3  

4 Побудова структури управління підприємств 
автомобільного транспорту 2 1 

5 Економічні методи управління на АТ 1 - 

6 Організаційно-розпорядчі методи управління 
на АТ 1 - 

7 Соціально-психологічні методи управління на 
АТ 1 - 

8 
Характеристика основних правових актів, що 
визначають діяльність автомобільного 
транспорту 

1 - 

9 Персонал автомобільного транспорту 2 1 

10 Процес прийняття та реалізації управлінських 
рішень 2 1 

11 Автоматизація праці персоналу 
автомобільного підприємства 2 1 

12 
Використання економіко-математичних 
моделей при обгрунтуванні та реалізації 
рішень 

2 1 

13 Методи визначення ефективності управління 1 - 
Усього годин 18 5 

 
5 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 

 
Робота має бути виконана на аркушах паперу формату А4. Відповіді на 

поставлені запитання необхідно подавати у розгорнутому вигляді з 
обов’язковим посиланням на літературні джерела. Завдання на контрольну 
роботу подані у таблиці 3. 

 
Перелік питань до контрольної роботи (заліку) 

 
1. Назвіть органи влади, що здійснюють державне управління в 

Україні. 
2. Охарактеризуйте склад та повноваження урядових органів 

державного управління автомобільним транспортом. 
3. Яке призначення «Служби міжнародних автомобільних перевезень» 

(ДП «СМАП»)? 
4. Які організації входять до складу недержавних у сфері 

автомобільного транспорту? 
5. Які завдання вирішуються Асоціацією Міжнародних автомобільних 

перевізників України (АсМАП України)? 
6. З якою метою створена Всеукраїнська асоціація автомобільних 

перевізників (ВААП)? 
7. Розкрийте суть та зміст відносин недержавних організацій 
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автомобільного транспорту з органами державної влади. 
8. Дайте характеристику підприємства автомобільного транспорту як 

самостійного суб'єкта господарювання. 
9. Які принципи покладені в основу підприємницької діяльності? 
10. Яких особливих підходів потрібно дотримуватися при створенні 

автопідприємства для вантажних перевезень? 
11. Яких особливих підходів потрібно дотримуватися при створенні 

автопідприємства для пасажирських перевезень? 
12. Назвіть етапи створення автотранспортного підприємства. 
13. Дайте означення «метод управління». 
14. З якою метою застосовують методи управління? 
15. Які групи методів впливу використовують в управлінні в сфері 

автомобільного транспортуй? 
16. Розкрийте суть та зміст економічних методів управління. 
17. Які особливості використання економічних методів управління на 

автомобільному транспорті? 
18. Розкрийте суть та зміст організаційно-розпорядчих методів. 
19. Які особливості організаційно-розпорядчих методів управління? 
20. Дайте характеристику соціально-психологічних методів управління. 
21. Дайте означення функцій управління. 
22. Яка існує класифікація функцій управління? 
23. Наведіть приклади використання основних функцій управління. 
24. Які фактори впливають на зміст конкретних функцій управління? 
25. Назвіть виконавців конкретних функцій управління на 

підприємствах автомобільного транспорту. 
26. Яким чином конкретні функції управління використовують при 

побудові структури управління транспортним процесом, при застосуванні 
методів управління та їх реалізації на автомобільному транспорті? 

27. Дайте означення та наведіть приклад виробничої структури. 
28. Дайте означення структури управління (структури апарату 

управління). 
29. Що таке «ланка», а також «рівень управління», що утворює 

сукупність ланок? 
30. Які існують класи (типи) структур управління? 
31. Назвіть особливості, переваги і недоліки лінійного управління. 
32. Які особливості лінійно-функціонального управління? 
33. Назвіть характерні ознаки формальної структури управління. 
34. Що відображає неформальна структура управління? 
35. Розгляньте різні ставлення керівника до неформальної структури 

управління, можливі наслідки. 
36. Назвіть фактори, що впливають на структуру управління 

автотранспортним підприємством. 
37. Якого принципу необхідно дотримуватися при побудові структури 

управління? 
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38. Розгляньте послідовність розробки раціональної структури 
управління підприємством. 

39. Яка особливість будови структури управління автотранспортним 
підприємством?  

40. Охарактеризуйте склад апарату управління АТП, перерахуйте 
відділи та їх призначення. 

41. Яка особливість структури управління невеликими 
автотранспортними підприємствами? 

42. Які методи управління входять до складу економічних методів? 
43. Назвіть напрями безпосереднього економічного впливу на 

діяльність автопідприємства? 
44. Розкрийте суть економічної самостійності комерційно-

господарської діяльності автопідприємства. 
45. Які особливості управління господарською економічною та 

соціальною діяльністю автопідприємства в ринкових умовах? 
46. Яка роль цін і тарифів в управлінні комерційно-господарською 

діяльністю в сфері автомобільного транспорту? 
47. У чому полягає роль держави в регулюванні рівня цін і тарифів? 
48. Назвіть і дайте характеристику різноманітних форм державного 

регулювання цін і тарифів. 
49. Які особливості встановлення тарифів на вантажні та пасажирські 

перевезення? 
50. Розкрийте роль місцевих органів влади при встановленні тарифів на 

міські пасажирські перевезення. 
51. Яке значення має використання фінансово-кредитної системи в 

управлінні у сфері автомобільного транспорту? 
52. Яким чином податкова система України використовується для 

стимулювання діяльності у сфері автомобільного транспорту. 
53. У чому полягає фіскальна та регулювальна функції податків? 
54. Які основні принципи покладені в основу оподаткування 

підприємств автомобільного транспорту, що визначені Податковим 
кодексом України? 

55. Яка роль стимулювання праці як метода економічного впливу на 
працівників автомобільного транспорту? 

56. Які існують форми оплати праці і яких чином вони 
використовуються на автомобільному транспорті? 

57. Розкрийте склад та зміст організаційно-розпорядчих методів впливу 
на діяльність автомобільного транспорті. 

58. Яке значення має нормування як метод впливу? 
59. Дайте характеристику технічних норм. 
60. Які норми входять до складу економічних? 
61. Розкрийте склад соціальних норм. 
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62. Які норми входять до складу екологічних? 
63.  Розкрийте напрями використання інструкцій, їх результативність. 
64. У чому полягає регламентування як метод організаційного впливу, 

його суть та застосування на автомобільному транспорті. 
65. Розкрийте склад способів розпорядчого впливу, особливості їх 

використання на автомобільному транспорті. 
66. Дайте характеристику планування на автомобільному транспорті як 

метода організаційного впливу. 
67. Які показники використовуються для планування обсягів 

транспортної роботи? 
68. Які показники використовують для планування економічної 

діяльності автотранспортного підприємства? 
69. Що таке ліцензування діяльності у сфері автомобільного 

транспорту? 
70. Розкрийте необхідність створення базових автопідприємств як 

організаційний метод управління транспортним процесом? 
71. Яка мета створення базових АТП для забезпечення організації 

пасажирських перевезень? 
72. За якими умовами може бути створене базове АТП для 

обслуговування пасажирських перевезень? 
73. Яка існує система державного контролю на автомобільному 

транспорті як організаційного методу управління? 
74. Розкрийте зміст державного контролю на автомобільному 

транспорті шляхом проведення планових, позапланових та рейдових 
перевірок. 

75. З якою метою проводиться контроль стану транспортних засобів, їх 
технічного обслуговування та ремонту? 

76. Яке значення має стандартизація на автомобільному транспорті? 
77. З якою метою впроваджені стандарти використання транспортних 

засобів, стандарти витрат трудових та матеріальних ресурсів? 
78. Розкрийте суть організаційного впливу на розвиток національної 

мережі міжнародних транспортних коридорів. 
79. Розкрийте суть соціально-психологічних методів управління. 
80. Розкрийте суть відносин, що являють собою формальну структуру 

зв’язків між людьми. 
81. Розкрийте суть відносин, що являють собою неформальну 

структуру зв'язків між людьми. 
82. Назвіть склад соціально-психологічних методів управління. 
83. Яка особливість авторитарного методу впливу? 
84. Яка особливість демократичного методу впливу? 
85. Які методи використовують для впровадження психологічного 

впливу? 
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86. Розкрийте суть соціологічних досліджень. 
87. Які соціальні процеси на автомобільному транспорті вивчають за 

допомогою соціологічних досліджень? 
88. Які існують методи правового регулювання? Охарактеризуйте їх 

суть. 
89. Якими законами України регулюються відносини у сфері 

автомобільного транспорту? 
90. Яке призначення та використання господарського договору, як 

юридичного документа, для регулювання правових відносин? 
91. У чому полягає зміст та умови господарського договору? 
92. Які особливості господарського договору, яким регулюються умови 

перевезення вантажу? 
93. Які особливості господарського договору, яким регулюються 

виконання технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу? 
94. Перерахуйте договори, що укладає автомобільний перевізник 

пасажирів з учасниками транспортного процесу. 
95. Охарактеризуйте санкції, що застосовуються за порушення 

законодавства про автомобільний транспорт. 
96. Які працівники належать до персоналу автомобільного транспорту? 
97. Які завдання та обов'язки директора автотранспортного 

підприємства? 
98. Які завдання та обов'язки заступника директора автотранспортного 

підприємства з експлуатації? 
99. Які завдання та обов'язки головного інженера автотранспортного 

підприємства? 
100. Які завдання та обов'язки начальника відділу експлуатації? 
101. Які завдання та обов'язки начальника відділу транспортно-

експедиційної роботи? 
102. Які завдання та обов'язки начальника ремонтної майстерні? 
103. Які завдання та обов'язки начальника відділу паливно-

енергетичних ресурсів? 
104. Які завдання та обов'язки начальника технічного відділу? 
105. Які завдання та обов'язки ревізора автомобільного транспорту? 
106. Які завдання та обов'язки завідувача контейнерного майданчика? 
107. Які завдання та обов'язки начальника організації безпеки 

дорожнього руху? 
108. Які завдання та обов'язки начальника автобусної станції? 
109. Які завдання та обов'язки диспетчера автомобільного транспорту? 
110. Які завдання та обов'язки завідувача каси? 
111. Які завдання та обов'язки квиткового бюро? 
112. Розкрийте суть прав та обов'язків водія транспортного засобу при 

перевезенні пасажирів. 
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113. Розкрийте суть прав та обов'язків водія транспортного засобу при 
перевезенні вантажів 

114. Охарактеризуйте роль керівника як організатора транспортного 
процесу та відповідального за результати роботи підпорядкованого йому 
колективу. 

115. У чому полягає суть індивідуально-психологічних якостей 
керівника?' 

116. У чому полягає суть соціально-психологічних якостей керівника? 
117. Розкрийте значення авторитету керівника для забезпечення 

стабільності в роботі автотранспортного підприємства. 
118. В чому полягають соціальні особливості управлінського рішення? 
119. Які фактори впливають на розробку рішення?’ 
120. Які фактори впливають на виконання рішення? 
121. Що розуміють під поняттям «класифікація рішень»? 
122. За якими ознаками управлінські рішення поділяються? 
123. Які існують етапи процесу прийняття та реалізації управлінських 

рішень? 
124. Розкрийте зміст окремих етапів прийняття управлінського 

рішення. 
125. Які методи застосовують для вибору оптимального варіанта 

певного рішення? 
126. Які впроваджуються заходи для реалізації прийнятого рішення? 
127. В чому полягає роль інформації в управлінні? 
128. За якими ознаками характеризується інформація? 
129. Яка роль документа в управлінні як носія інформації? 
130. З якою метою на підприємстві організовано діловодство? 
131. Які документи входять до складу інформаційних? 
132. Які документи використовують для здійснення на підприємстві 

розпорядчої діяльності? 
133. Охарактеризуйте склад фінансово-розрахункових документів. 
134. Яка роль та значення автоматизації праці працівників 

автомобільного транспорту? 
135. Які управлінські завдання вирішуються в автоматизованому 

режимі? 
136. Розкрийте суть основних типів інформаційних систем управління. 

Дайте їх характеристику. 
137. Яка мета застосування економіко-математичних моделей в 

управлінні? 
138. Для вирішення яких задач планування у сфері автомобільного 

транспорту застосовуються економіко-математичні моделі? 
139. Які математичні методи застосовуються при економіко-

математичному моделюванні? 
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140. Назвіть етапи побудови економіко-математичної моделі. Які 
особливості цього процесу на автомобільному транспорті? 

141. Дайте характеристику класичної математичної моделі 
транспортної задачі. 

142. Які задачі у сфері управління автомобільним транспортом 
вирішуються із застосуванням лінійного програмування? 

143. В чому суть теорії масового обслуговування? 
144. Для вирішення яких задач управління у сфері автомобільного 

транспорту використовують теорію масового обслуговування? 
145. Назвіть основні характеристики системи масового 

обслуговування. 
146. Які існують типи систем масового обслуговування? 
147. Які показники використовують для оцінення якості роботи систем 

масового обслуговування? 
148. Яким чином здійснюється оптимізація діяльності системи 

масового обслуговування? 
149. Розкрийте суть економіко-математичної моделі, побудованої з 

використанням теорії управління запасами? 
150. Для вирішення яких задач управління у сфері автомобільного 

транспорту використовують математичні методи теорії управління 
запасами? 

151. Дайте означення поняття «ефективність управління». 
152. Які існують підхопи до визначення ефективності управління? 
153. Яким чином визначається ефективність управління діяльністю 

автотранспортного підприємства? 
154. Яким чином визначається ефективність роботи окремих 

працівників з системі управління діяльністю автотранспортного 
підприємства? 

155. Охарактеризуйте загальні шляхи підвищення ефективності 
управління в сфері автомобільного транспорту. 

156. Розкрийте напрями впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу, що забезпечують вдосконалення системи управління 
транспортним процесом. 

157. Дайте характеристику шляхів покращення використання трудових 
ресурсів автомобільного транспорту. 

158. Розкрийте напрями ефективного використання матеріальних 
ресурсів у сфері автомобільного транспорту. 

159. Розкрийте напрями ефективного використання фінансових 
ресурсів у сфері автомобільного транспорту. 

160. Яким чином вдосконалення системи управління автомобільним 
транспортом впливає на ефективність роботи підприємств, організацій, що 
належать цьому напряму національної економіки? 
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Таблиця 3 – Варіанти завдань до контрольної роботи 
Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 
Номери 
питань 

1, 160, 
80, 120 

2, 41, 
81, 121 

3, 42, 
82, 122 

4, 43, 
83, 123 

5, 44, 
84, 124 

6, 45, 
85, 125 

7, 46, 
86, 126 

8, 47, 
87, 127 

Варіант 9 10 11 12 13 14 15 16 
Номери 
питань 

9, 48, 
88, 128 

10, 49, 
89, 129 

11, 50, 
90, 130  

12, 51, 
91, 131 

13, 52, 
92, 132 

14, 53, 
93, 133 

15, 54, 
94, 134 

16, 55, 
95, 135 

Варіант 17 18 19 20 21 25 23 24 
Номери 
питань 

17, 56, 
96,136 

18, 57, 
97, 137 

19, 58, 
98, 138 

20, 59, 
99, 139 

21, 60, 
100,140 

22, 61, 
101,141 

23, 62, 
102, 42 

24, 63, 
103,143 

Варіант 25 26 27 28 29 30 31 32 
Номери 
питань 

25,64, 
104,144 

26, 65, 
105,145 

27, 66, 
106,146 

28, 67, 
107,147 

29, 68, 
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6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

усній і письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 
містять теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 
(розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 
- підготовка та презентація реферату; 
- підготовка тез для участі в конференціях. 
Усі форми контролю внесені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, шо виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із округленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог: 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.  
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