МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ІНДИВІДУАЛЬНОЇ І
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою індивідуальної і самостійної роботи є: закріплення і поглиблення
знань, умінь і навичок, набутих на всіх видах навчальних
занять; виконання курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт (проектів,
задач); підготовки до подальших занять, заліків, екзаменів; засвоєння
навчального матеріалу, який передбачено робочою програмою навчальної
дисципліни для самостійного вивчення; формування культури розумової праці,
самостійності й ініціативи у пошуку та набутті знань.
Індивідуальна і самостійна робота слухачів спрямована на досягнення
поставленої мети та запланованих результатів навчання через виконання
відповідних завдань, самостійного опрацювання тематики зміст, обсяги і
структура яких наведені у тематичному плані робочої програми навчальної
дисципліни.
Теоретичну частину індивідуального завдання складає підготовка
конспекту з теми заняття.
Індивідуальна робота слухачів передбачає такі види навчальної діяльності:
опрацювання лекційного матеріалу;
підготовка до практичних занять;
самостійне опрацювання окремих розділів програми, що не вносяться до
лекції;
підготовка до проміжного й підсумкового контролю.
Під час підготовки до лекції слухач має опрацювати матеріал попередньої
лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях
висвітлюють лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні
проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне та індивідуальне
опрацювання.
Підготовка до практичних занять розпочинається з опрацювання
лекційного матеріалу. Слухач повинен самостійно ознайомитися з відповідним
розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні запитання, які
подані в програмі у певній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального
матеріалу. Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання
слухачів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних
навичок роботи за предметом навчальної дисципліни. У процесі підготовки до
практичних занять самостійна робота слухачів – обов'язкова частина навчальної
роботи, без якої успішне та якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе.
Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою слухачів з боку
викладача завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних
заходів. Підготовка до практичних занять передбачає виконання також
практичних завдань і розрахункових задач. Ця частина індивідуальної
(самостійної) роботи проводиться за змістом методичних вказівок до практичних
занять.

Тематика завдань для самостійної роботи тема 1. Застосування
показників надійності під час оцінки ефективності організації експлуатації
техніки:
Терміни та визначення, що регламентують поняття надійності
транспортних засобів.
Поняття «якість» та «надійність» машин.
Надійність і загальнолюдські проблеми.
Процеси, що призводять до несправностей та відмов автомобілів.
Фактори, що впливають на надійність транспортних засобів у процесі їх
експлуатації.
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Тематика завдань для самостійної роботи тема 2. Особливості
застосування математичного апарату надійності у питаннях автотехнічного
забезпечення ООДК:
Закони розподілу часу напрацювання на відмову, найбільш поширені у
теорії надійності.
Визначення оптимального терміну служби автомобіля.
Формування оптимального складу запасних частин.
Література:
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Тематика завдань для самостійної роботи тема 3. Статистичні методи
визначення показників надійності парку транспортних засобів:
Основи збору інформації щодо оцінки надійності техніки
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Тематика завдань для самостійної роботи тема 4. Моделювання
діяльності ремонтного підрозділу органу охорони державного кордону:
Розрахунок надійності техніки на основі методів теорії масового
обслуговування
Література:
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Тематика завдань для індивідуальної роботи тема 5. Оцінка
ефективності розподілу ресурсів між органами ДПСУ та цивільними
авторемонтними організаціями.
Особливості розподілу ресурсів технічного забезпечення на прикладі
транспортної задачі лінійного програмування.
Розрахунок раціонального плану розподілу заходів технічного
обслуговування та ремонту між власними ремонтними підрозділами та
сторонніми організаціями.
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Тематика завдань для індивідуальної роботи тема 6. Наукові підходи з
вирішення проблемних питань економіки експлуатації транспортних
засобів.
Загальні підходи до наукової постановки економічних задач з оцінки втрат
при експлуатації АБТТ.
Розв’язання економічних задач з оцінки витрат на експлуатацію АБТТ.
Теоретико-прикладні аспекти визначення економічної доцільності
утримання парку техніки.
Застосування наукових методів з оцінки економічної ефективності
утримання парку техніки за відповідними критеріями.
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