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Передмова 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці фахових молодших бакалаврів у 

галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» та заснована на компетентнісному підході. 

Метою освітньої програми є визначення нормативних термінів та змісту 

навчання, нормативної форми атестації, встановлення вимог до змісту, обсягу й 

рівня освіти та професійної підготовки фахівців з фаховою передвищою 

освітою за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». 

Освітньо-професійна програма розроблена проектною групою циклової 

комісії автомобільних перевезень Технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя у складі: 

Голова проектної групи – Фігурка Ярослав Романович, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист.  

Члени проектної групи: 

1. Дранівський Назарій Ігорович – спеціаліст другої категорії; 

2. Казимирович Ігор Юрійович – спеціаліст другої категорії; 

3. Лотоцька Вікторія Миколаївна – спеціаліст першої категорії. 

 

 

 

 

 

 

 



Основні терміни та їх визначення 

 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту; 

Галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)- 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.  

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

компетентностей (результатів навчання відповідно до стандартів фахової 

передвищої освіти).  

Кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом - 

на освітні та професійні.  

Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 

визначені відповідним стандартом.  

Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 

визначені відповідним стандартом.  

Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, 

суб’єктом освітньої діяльності (зокрема, закладом фахової передвищої освіти), 

іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом 

стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів  

навчання), що дають змогу виконувати певний вид роботи або здійснювати 

професійну діяльність.  

Освітня кваліфікація у фаховій передвищій освіті - це визнана закладом 

фахової передвищої освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої 

діяльності та засвідчена відповідним документом про фахову передвищу освіту 

сукупність встановлених стандартом фахової передвищої освіти та здобутих 

особою результатів навчання (компетентностей).  

Кваліфікаційна робота – це форма атестації, що може передбачатись на 

завершальному етапі здобуття рівня фахової передвищої освіти для 

встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів фахової передвищої освіти та 

Національної рамки кваліфікацій. Форми кваліфікаційної роботи включають 

(не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу або дипломний проект.  

Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 



типовими для кваліфікацій даного рівня.  

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність: 

- інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні його компетентністні характеристики щодо 

результатів навчання та/або професійної діяльності;  

- загальні компетентності - універсальні компетентності, що не залежать 

від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та 

соціальної діяльності здобувана фахової передвищої освіти в різних галузях та 

для його особистісного розвитку;  

- спеціальні (фахові, предметні) компетентності - компетентності, 

актуальні для предметної області та важливі для успішної професійної та/або 

подальшої навчальної діяльності за певною спеціальністю.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувана фахової передвищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

Національна рамка кваліфікацій — це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.  

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення  

визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої та професійної кваліфікації.  

Результати навчання (програмні) - знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньо-професійної програми або окремих освітніх компонентів.  

Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка 

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти. 
 

Позначення та скорочення 

 

У даній освітньо-професійній програмі застосовуються такі скорочення 

назв: 

ЗК – загальні компетентності; 

СК – спеціальні (фахові предметні) компетентності; 

РН – результати навчання; 

 



І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 27 «Транспорт» 

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

Форми 

здобуття 

освіти  

1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева); 

2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на 

виробництві); 

3) дуальна. Освітня 

кваліфікація 

Фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї) 

 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: 

Технології організації перевезень на автомобільному 

транспорті та автомобільні транспортні системи 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних вирішувати 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

автомобільного транспорту, що передбачає застосування теорій 

та методів науки з врахуванням комплексності та 

невизначеності умов функціонування автомобільних 

транспортних систем 

Теоретичний зміст предметної області: сукупність понять, 

засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на розвиток 

та функціонування автомобільних транспортних систем та 

технологій. 

Методи, засоби та технології: 
- методи, засоби і технології розрахунків, основи 

проектування; 

- методи комп’ютерного проектування; 

- метод розв’язування проблем організації транспортних 

процесів; 

- технології організації перевезень вантажів та пасажирів на 

автомобільному транспорті; 

- технології застосування автомобільного транспорту в 

забезпеченні функціонування роботи економіки. 

  Інструменти та обладнання: засоби технологічного, 

інформаційного та організаційного обладнання виробничих 

процесів, основне та допоміжне обладнання, засоби 

механізації, автоматизації та керування виробничими 

процесами транспортних технологій 



Академічні 

права 

випускників 

Можливе продовження освіти за початковим рівнем (короткий 

цикл) або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та 

набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, в 

тому числі післядипломної освіти. 

 

ІІ ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 

становить 180 кредитів ЄКТС. 

Тривалість освітньо-професійної програми – 2 роки 10 місяців. 

Фахова передвища освіта може здобуватися на основі базової середньої 

освіти, повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або 

вищої освіти. 

ІІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі 

в галузі транспортних технологій (на автомобільному 

транспорті) або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів відповідних наук та 

може характеризуватися певною невизначеністю умов; 

відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

 



 3К3. Здатність використовувати знання у практичних 

ситуаціях; знання й розуміння предметної області та 

професійної діяльності.  

3К4 . Здатність працювати самостійно та у складі команди. 

3К5. Здатність шукати, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел. 

3К6. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність до критики та самокритики, діяти 

соціально відповідально та громадянсько свідомо на 

основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8. Здатність застосовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати типові методи для 

розв'язування професійних, технічних та практичних 

завдань транспортних технологій, ефективні методи 

математики, фізики, технічних наук, а також відповідне 

комп'ютерне програмне забезпечення. 

СК2. Здатність організувати ефективне використання 

рухомого складу і його рентабельну експлуатацію. 

С К 3 .  Здатність розробляти технологічні інструкції та 

проводити виробничі інструктажі. 

С К 4 .  Здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання умов ділового спілкування, навички роботи 

в команді. 

С К 5 .  Здатність використовувати професійно-

профільовані знання і практичні навички для аналізу 

результатів комерційної діяльності підприємства і 

розробки заходів з поліпшення організації перевезень. 

С К 6 .  Здатність володіти навичками роботи з 

комп’ютером на рівні користувача, використовувати 

інформаційні технології для вирішення 

експериментальних і практичних завдань в галузі 

професійної діяльності. 

С К 7 .  Здатність застосовувати норми чинних державних 

та міжнародних вимог при складанні графіків руху 

транспортних засобів та роботи водіїв на маршрутах. 

С К 8 .  Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

С К 9 .  Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

С К  1 0 .  Здатність використовувати знання і уміння в 

галузі економіки, організації та планування роботи 

підприємств автомобільного транспорту. 

 



ІV. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ  

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

РН1 Спілкуватись усно та письмово державною мовою та однією з 

поширених європейських мов; здатність працювати з основними 

джерелами технічної інформації та документацією, написаних 

іноземною мовою. 

РН2 Впроваджувати ділові комунікації у професійній сфері, знання умов 

ділового спілкування, навички роботи в команді. 

РН3 Організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і 

охорони праці. 

РН4 Знаходити рішення в організації ефективного використання рухомого 

складу і його рентабельну експлуатацію. 

РН5 Знаходити рішення щодо організації навантажувально-

розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення 

навантажувально-розвантажувальних робіт та вибирати механізми та 

засоби проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. 

РН6 Знаходити рішення в фундаментальних розділах математики в обсязі 

необхідному для володіння математичним апаратом в галузі 

транспорту , здатність використовувати математичні методи в обраній 

професії. 

РН7 Класифікувати різноманітність типів рухомого складу, транспортного 

обладнання, навантажувально-розвантажувальних механізмів, їх 

призначення, особливості експлуатації. 

РН8 Оцінювати методи організації перевезень, загальні принципи 

організації руху рухомого складу. 

РН9 Укладати  договір та здійснювати взаєморозрахунки з клієнтурою. 

РН10 Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації автомобільного 

транспорту. 

РН11 Організовувати міжнародні автомобільні перевезення. 

РН12 Впроваджувати методи вивчення стану ринку і транспортних потреб 

клієнтури. 

РН13 Впроваджувати навички роботи з комп’ютером на рівні користувача, 

використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань в галузі професійної 

діяльності. 

РН14 Аналізувати витрати праці для виконання запланованих робіт та 

розробити заходи з підвищення продуктивності праці. 

РН15 Використовувати  професійно-профільовані знання і практичні 

навички для аналізу результатів комерційної діяльності підприємства і 

розробка заходів з поліпшення організації перевезень. 

РН16 Використовувати базові знання  в галузі інформатики і сучасних 

інформаційних технологій, навички використання програмних засобів, 

навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази 

даних і використовувати Інтернет-ресурси. 



РН17 Розробляти технологічні інструкції та проводити виробничі 

інструктажі. 

РН18 Використовувати знання і практичні навички у сфері планування, 

організації виробничої діяльності підприємства, раціонального 

використання часу. 

РН19 Експериментувати та аналізувати дані. 

РН20 Формувати стійкий світогляд, правильне сприйняття сучасних проблем 

розвитку суспільства, людського буття, духовної культури в колективі. 

 

 

V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється у формі кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати 

розв’язання типової спеціалізованої задачі або 

актуальної практичної проблеми у сфері 

транспортних технологій на автомобільному 

транспорті на основі сучасних економіко-

технологічних підходів.  

 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

 

VI. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійної програми; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійної програми; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення 

та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 

передвищої освіти; 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і 



прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації 

для ефективного управління освітньо-професійною програмою та іншою 

діяльністю закладу фахової передвищої освіти; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу фахової передвищої освіти та  

освітньо-професійну програму, умови і процедури присвоєння ступеня фахової 

передвищої освіти та кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, 

у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної 

доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в 

освітньому процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладу фахової передвищої освіти або відповідно 

до них. 

 

VІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ  
 

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за 

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

Код Угрупування Код Професійна назва роботи 

3115 Технічні фахівці – 

механіки 

3115 Технік - технолог ( механіка) 

3119 

 

 

 

 

 

 

 

Інші технічні фахівці 

в галузі фізичних 

наук та техніки 

 

 

 

 

 

3119 Диспетчер автомобільного 

транспорту 

3119 Диспетчер з міжнародних перевезень 

3119 Диспетчер служби перевезень 

3119 Диспетчер станційний 

3152 Інспектор з експлуатаційних, 

виробничо-технічних та 

організаційних питань 

3152 Інспектори з безпеки 

руху, охорони праці 

та якості  

3152 Інспектор з охорони праці та техніки 

безпеки 

3152 Ревізор з безпеки руху 



 3152 Ревізор автомобільного транспорту 

4133 Службовці з 

транспортних 

операцій  

4133 Оператор диспетчерського руху та 

навантажувально-розвантажувальних 

робіт на автомобільному транспорті 

 

 

VІІІ. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ЗА ЦИКЛАМИ ДИСЦИПЛІН  
 

Назви циклів 
Нормативна кількість навчальних 

годин/кредитів/ відсотків 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл загальної 

підготовки 
1260 годин/ 42 кредитів/ 23,3 % 

Цикл професійної і 

практичної підготовки 

підготовки 

2430 годин/ 72 кредитів/ 45% 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Дисципліни за вибором 

закладу освіти 
810 годин/ 27 кредитів/ 15% 

Дисципліни за вибором 

здобувача освіти 
540 годин/ 18 кредитів/ 10% 

Семестровий контроль - 360 годин/ 12 кредитів/ 6,7% 

Усього 5400 годин/ 180 кредитів/ 100% 

 

Під час складання навчального плану до затвердження в установленому 

порядку освітньої програми профільної середньої освіти потрібно керуватися 

цією освітньо-професійного програмою та наказом МОН від 01.06.2018 № 570 

«Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти». 

 



ІХ. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

ІХ.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 

№ п/п 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

практики) 

Кредитів ЄКТС 

Форма 

підсум-

кового 

контролю 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

1.1. Цикл загальної підготовки  

01 Історія та культура України 1,5 залік 

02 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

1,5 екзамен 

03 Культурологія 1,5 залік 

04 Основи філософських знань 1,5 залік 

05 Основи економічної теорії 1,5 залік 

06 Основи правознавства 1,5 залік 

07 Соціологія 1,5 залік 

08 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 залік 

09 Фізичне виховання 4,5 залік 

10 Вища математика 2,5 залік 

11 Фізика 2 залік 

12 Основи екології 1,5 залік 

13 Безпека життєдіяльності 1,5 залік 

14 Комп’ютерна техніка та інформаційні 

технології 

3 екзамен 

15 Електротехніка та електроніка 2 залік 

16 Креслення 1,5 залік 

17 Транспортна географія 1,5 залік 

18 Матеріалознавство 1,5 залік 

19 Основи технічної механіки 2,5 залік 

20 Автомобільні експлуатаційні 

матеріали 

1,5 залік 

Всього за циклом  42  

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

01 Автомобілі 3,5 екзамен 

02 Спеціалізований рухомий склад 1,5 екзамен 

03 Організація автомобільних вантажних 

перевезень 

6 екзамен 



04 Технічна експлуатація автомобілів 2,5 залік 

05 Організація автомобільних 

пасажирських перевезень 

4,5 екзамен 

06 Правила і безпека дорожнього руху 5 екзамен 

07 Організація міжнародних 

автомобільних перевезень 

1,5 залік 

08 Економіка підприємства 1,5 залік 

09 Організація та планування роботи 

підприємства 

4,5 екзамен 

10 Основи охорони праці 1,5 залік 

11 Основи менеджменту та маркетингу 2 залік 

12 Основи митного законодавства та 

митно-брокерська діяльність 

1,5 залік 

13 Транспортно-експедиційна робота 1,5 екзамен 

14 Транспортне право 1,5 залік 

15 Основи бухгалтерського обліку та 

фінансів 

2 залік 

16 Економічні зв’язки та ЗЕД (зовнішньо-

економічна діяльність) 

1,5 залік 

17 Комерційна робота 1,5 залік 

18 Основи податкової системи та 

страхової справи 

1,5 залік 

19 Навчальна практика вантажних АТП 6 залік 

20 Технологічна практика пасажирських 

АТП 

4,5 залік 

21 Технологічна практика 12 залік 

22 Переддипломна практика 4,5 залік 

Всього за циклом 72  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 114  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

2.1. За вибором закладу освіти 

01 Комп’ютерна графіка 3 залік 

02 Математична статистика 2 залік 

 Програмне  забезпечення транспортної 

сфери 

4 залік 

03 Засоби автотранспортних та 

термінальних технологій 

3 залік 

04 Вантажознавство та навантажувально-

розвантажувальні роботи 

4 екзамен 

05 Транспортна логістика 4 екзамен 

06 Управління міжнародними 

транспортними перевезеннями 

4 залік 

07 Глобальні супутникові системи 

навігації і зв’язку на транспорті 

3 залік 



Всього за циклом  27  

2.2 За вибором здобувача освіти 

Блок 1 

01 Етика корпоративного спілкування 3 залік 

02 Управління дорожньо-транспортною 

інфраструктурою 

4 залік 

03 Транспортний менеджмент 3 залік 

04 Транспортно-складські комплекси 4 залік 

05 Управління ланцюгами постачання 4 залік 

Блок 2 

01 Основи транспортної психології 3 залік 

02 Організація дорожнього руху та 

експертиза ДТП 

4 залік 

03 Маркетинг транспортних послуг 3 залік 

04 Експлуатаційна надійність рухомого 

складу 

4 залік 

05 Організаційно-виробнича структура 

транспортних підприємств 

4 залік 

Всього за циклом  18  

Загальний обсяг вибіркових компонент 45  

 

 
Виконання та захист 

кваліфікаційної роботи 

9  

 Семестровий контроль 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
180  

 

 



ІХ.2. Структурно-логічна схема підготовки фахівців 
 

 

 



 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою результатів навчання та компетентностей  

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7  ЗК 8 СК 1 СК 2 СК 3 СК 4 СК 5 СК 6 СК 7 СК 8 СК 9 СК 10 

РН 1 + + + + +  +    + + +  + + +  

РН 2  + + + + + + + + + + +   +  + + 

РН 3   +       + +     +   

РН 4   +   +   + +   +   +  + 

РН 5   + + + +  + + +    + +   + 

РН 6   +      +    +     + 

РН 7   + + +   + + +   + + + + + + 

РН 8   +   +   + +   +   +   

РН 9 +     + + +    +     +  

РН 10   +  +     +      +   

РН 11  + +       +     +    

РН 12 

 

    +   +     + +    + 

РН 13        + +     +     

РН 14     +   +          + 

РН 15   +      +    +      

РН 16   + + +   + +     +    + 

РН 17           +        

РН 18  + +       +   +  + +  + 

РН 19     +              

РН 20 + +          +       
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