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ВСТУП 

Освітньо-професійна програма визначається як узгоджений комплекс видів 

освітньої діяльності, що розроблений та організований для досягнення навчальних 

цілей упродовж певного тривалого і безперервного часу. 

Розробка освітніх програм має ґрунтуватися на компетентнісному підході з 

урахуванням вимог до фахівця, пропонованих міжнародним Проектом Європейсь-

кої Комісії “Гармонізація освітніх структур у Європі” (Tuning Educational Structures 

in Europe, TUNING). 

Кожна освітньо-професійна програма спеціалізації – окрема індивідуальна 

композиція навчальних дисциплін, методів, результатів навчання, які в сукупності 

забезпечують як нормативні, так і додаткові результати навчання та компетент-

ності випускника освітньої програми. Тому розроблення освітньо-професійних 

програм спеціалізацій має бути колективною справою різних відділень і викла-

дачів. 

Підготовлені методичні матеріали дають стислий огляд методології побудови 

освітньо-професійних програм на основі компетентнісного підходу та з урахуван-

ням методичних рекомендацій Науково-методичної Ради МОН України щодо ро-

зроблення стандартів освіти. 
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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Нормативно-правова база 
 

Освітня програма підготовки фахівців спеціальності «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)» базується на таких законодавчих і нормативних 

документах: 

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. 

  -   Закон України «Про вищу освіту» в редакції від 01.01.2018 р 

  -   Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 2019  №30, ст.119; 

  -  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про затвер-

дження Національної рамки кваліфікацій»; 

  -  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвер-

дження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; 

  -  Наказ Міністерства освіти і науки від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження 

норм часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів 

методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково‐педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів»; 

-  Наказ Міністерства освіти і науки від 16.10.2009 р. №943 «Про запровадження у 

вищих навчальних закладах України Європейської кредитно‐трансферної сис-

теми»; 

- лист МОНу від 29.02.2010 р. №1/9‐119 «Про методичні рекомендації щодо запро-

вадження Європейської кредитно‐трансферної системи та її ключових документів 

у вищих навчальних закладах»; 

а також:  

- Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.‐уклад.: І.І. Бабин, 

Я.Я. Болюбаш та ін.; за ред. Д.В. Табачника і В.Г. Кременя. – К.: Плеяда, 2011. – 

100 с.; 

- Довідник користувача європейської кредитно‐трансферної системи (ЄКТС) / За 

редакцією І. О. Вакарчука. Упорядники: Фініков Т.В., Болюбаш Я.Я., Бабин І.І., 

Усатенко Г.О. — К.: Агентство «Україна», 2009. — 160 c.; 

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, 

В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.– К. : ДП «НВЦ 

«Пріоритети », 2014. – 120 с.; 

- Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187. 
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1.2 Основні поняття, використані в описі освітньо-професійної програми 
 

         Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів ви-

щої освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (ча-

стина перша статті 1 Закону України “Про вищу освіту”). 

Дескриптори Національної рамки кваліфікацій: 
- автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати задачі й проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 

- знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його 

усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фак-

тологічні) й теоретичні (концептуальні, методологічні); 

- комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгод-

ження дій, спільної діяльності; 

- уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання 

задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та прак-

тичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та 

інструментів). 

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. Си-

стема ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліко-

вується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України “Про вищу 

освіту”). 

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за  озна-

кою відповідності певному навчальному об’єктові. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (ре-

зультатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту (Закон України “Про освіту”). 

Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими навчаль-

ними закладами на основі стандартів вищої освіти. 
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Кваліфікація професійна – кваліфікація, яка присуджується на основі про-

фесійних стандартів, що діють у сфері праці, й відображають здатність особи вико-

нувати завдання і обов’язки певного виду професійної діяльності. Професійна 

кваліфікація надається роботодавцями або спільно з ними, або за встановленими за 

їх участю правилами. 

Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може викону-

ватися на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встанов-

лення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) 

вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не об-

межуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне дослідження, публічну 

демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію різних форм вище 

зазначеного тощо. 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфі-

кацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для 

кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затве-

рдженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 

1341). 

Компетенція – включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної 

області, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне за-

стосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід'ємна 

частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті). Предметна 

область у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до вико-

нання діяльності. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи  успішно здійснювати професійну 

та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти (частина перша статті 1 Закону України “Про вищу освіту”). 

Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, 

який виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвер-

дженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341). 

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від 

предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної 

діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що зале-

жать від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності 

за певною спеціальністю. 
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Контроль якості вищої освіти – система заходів, які здійснює третя сторона 

з метою перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчаль-

ного закладу, та їх порівняння з установленими вимогами й визначення відповід-

ності кінцевим цілям вищої освіти. Контрольні заходи включають поточний, моду-

льний і підсумковий контроль. 

Кредитна академічна мобільність – навчання у вищому навчальному за-

кладі‐партнері для отримання кредитів ЄКТС, що будуть визнані у НКПК ОНПУ, 

де постійно навчається здобувач вищої освіти без присудження ступеня вищої 

освіти вищого навчального закладу‐партнера. При цьому загальна тривалість нав-

чання не збільшується. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 
(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) ре-

зультатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Наванта-

ження одного навчального року за денною формою навчання становить, як пра-

вило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України “Про вищу 

освіту”). 

Модуль ‐ це поіменована, цілісна, структурована та певним чином докумен-

тована змістова частина освітньо‐професійної програми підготовки 

фахівця, яка повинна бути засвоєна студентом в ході реалізації різних форм навча-

льного процесу і забезпечує здобуття ним відповідних компетенцій . 

Модульний контроль передбачає проміжне оцінювання якості засвоєння студентом 

теоретичного і практичного матеріалу певного змістового модуля дисципліни. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за ком-

петентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листо-

пада 2011 р. № 1341). 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією про-

грамою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кіль-

кість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відпові-

дного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України “Про вищу 

освіту”). 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти 

і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі через систему науково‐ме-
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тодичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примно-

ження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навча-

ються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться 

з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших 

освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і 

має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів нав-

чання на певному освітньо‐кваліфікаційному рівні або на окремих його завершаль-

них етапах за національною шкалою і шкалою ЄКТС. Підсумковий контроль вклю-

чає семестровий контроль та державну атестацію студента 

Регульована професія – професія / вид професійної діяльності, допуск до 

якого та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним зако-

ном або спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетент-

ностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- професійною, осві-

тньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та вимі-

ряти (частина перша статті 1 Закону України “Про вищу освіту”). 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або 

заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визна-

ченого робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робо-

чим навчальним планом, індивідуальним навчальним планом студента. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студен-

том теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

Семестровий залік виставляється за результатами поточного і модульного 

контролю і не передбачає обов'язкової присутності студентів. 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо- професійну чи освіт-

ньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти (ст. 1 

Закону України “Про вищу освіту”). 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка (ст. 1 Закону України “Про вищу освіту”). 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 

освіти (частина перша статті 1 Закону України “Про вищу освіту”). 
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Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у ви-

щому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здо-

буття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.  

Якість особистості випускника вищого навчального закладу – цілісна суку-

пність характеристик особистості, що визначає зміст соціально значущих і профе-

сійно важливих властивостей особи, яка закінчує вищий навчальний заклад і про-

являється у вигляді рівня сформованості системи компетенцій. 

 

1.3 Мета та принципи запровадження освітньо-професійної програми 
 

Метою освітньо-професійної програми є визначення нормативних термінів 

та змісту навчання, нормативних форм державної атестації, встановлення вимог до 

змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахового молодшого бака-

лавра з галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275 Транспортні технології, спе-

ціалізації 275.03 на автомобільному транспорті, освітньо-професійної програми 

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. 

Принципи запровадження освітньо-професійної програми: 

1 Компетентнісний підхід до визначення результатів навчання, що базується 

на їх описі в термінах компетентностей. Компетентності покладені в основу 

кваліфікації випускника. Компетентнісний підхід є ключовим методологічним ін-

струментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студенто-

центрованим. 

2 Мобільність – ключовий принцип формування європейських просторів ви-

щої освіти і досліджень, що передбачає різноманітні можливості для вільного пе-

реміщення студентів, викладачів, дослідників, з метою академічного і загальноку-

льтурного взаємозбагачення. Важливу роль у забезпеченні мобільності відіграють 

основні інструменти Болонського процесу, Європейська кредитна трансферно‐на-

копичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, 

Додаток до диплома, а також європейська і національні системи забезпечення яко-

сті вищої освіти. 

3 Модуляризація ‐ полягає в побудові освітньої програми, при цьому всі ком-

поненти (курси / навчальні дисципліни) мають однаковий або кратний вимір, що 

забезпечує необхідну динаміку освітнього процесу, робить його більш гнучким і 

керованим, дозволяє оперативно реагувати на запровадження інноваційних техно-

логій в економіці. 
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4 Науковість та прогностичність полягає у застосуванні нових наукових, на-

уково‐технічних знань під час підготовки фахівців, забезпечення органічного поєд-

нання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності, тобто у 

встановленні стійких зв’язків змісту освіти з науковими дослідженнями. 

5 Технологічність та інноваційність полягає в технологізації процесу нав-

чання, у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що 

сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інфо-

рмаційний та освітній простір. 

6 Діагностичність у забезпеченні можливості оцінювання рівня досягнення 

та ефективності, сформульованих і реалізованих в системі освіти та професійної 

підготовки. Сучасні освітні технології дозволяють раціонально будувати процес 

навчання, більш ефективно управляти ним, порівнювати отримані результати із за-

планованими цілями на всіх етапах підготовки фахівців. 

7 Організаційна динамічність в забезпеченні можливостей зміни змісту нав-

чання з урахуванням динаміки соціального замовлення, вивчення попиту на окремі 

спеціальності на ринку праці з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, їх 

конкурентоспроможності на національному і міжнародному ринках праці. 

8 Усвідомлення перспективи в забезпеченні умов для глибокого розуміння 

здобувачами вищої освіти цілей навчання та професійної підготовки,а також реалі-

зації можливості ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні європейсь-

ких і світових стандартів. 
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ІІ СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

2.1  Загальна характеристика 
 

Рівень  освіти   Фахова передвища освіта 

Ступінь освіти   Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань   27 Транспорт 

Спеціальність   275 Транспортні технології  

Спеціалізація   275.03 на автомобільному транспорті 

Освітньо-професійна 
програма  

  Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 

Обмеження щодо 
форм навчання 

  Денна 

Освітня  
кваліфікація 

  Фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій 

Кваліфікація в  
дипломі 

  Фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій 

Опис предметної  
області 

Об’єкт вивчення – транспортні технології  на автомобільному 

транспорті та інтегровані транспортні системи. Акцент на здатності 

організації та управління транспортними процесами та транспорт-

ними системами. Раціональна організація перевезень господарських   

вантажів і перевезень пасажирів, вирішення завдань транспортних те-

хнологій, митного права, управління ланцюгами постачань, транспо-

ртно-експедиційної діяльності, технологічні розрахунки по оптиміза-

ції перевезень вантажів та пасажирів. 

Вибір транспортних засобів, маршрути при перевезеннівантажів і па-

сажирів, техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів  на рі-

зних видах і типах маршрутів та видах сполучень. Підвищення рівня 

механізації вантажо-розвантажувальних робіт на автомобільному тра-

нспорті, оперативне керівництво транспортним  процесом перевезень 

вантажів і пасажирів, спеціифіка роботитранспортних засобів у сучас-

них ринкових умовахгосподарювання. Транспортна докуметація 

Та сучасні методи її обробки за допоиогою компютерної техніки. 

Інформаційні системи управління транспортними технологіями на ав-

томобільному транспорті і в режимі online. 

Моніторинг роботи транспортних засобів. 

Концепуальна основа діяльності визначається необхідністюрозвитку 

наукового та освітнього напрямів, що орієнтовані на підготовку висо-

кокваліфікованих фахівців з організації та технології вантажів та па-

сажирів, а також управління на автомобільному транспорті за спеціа-

льністю 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 

спеціалізація Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті, здатність забезпечити ефективне використання транспор-

тних засобів, опитізувати транспортні потоки, використовувати су-

часні інформаційні технології.   
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Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та 

вмінь, навичок та інших компетенцій для успішної професійної діяль-

ності: використання сучасних технологій моделювання пасажирських і ва-

нтажних автотранспортних систем різного рівня деталізації; проектування 

та оцінка нових транспортно-технологічних схем доставки вантажів і па-

сажирів на основі використання сучасних технологічних рішень; застосу-

вання сучасних методів при організації процесу перевезень вантажів і па-

сажирів у різних сполученнях. 

Теоретичний зміст предметної області засновано на фундамен-

тальних принципах виконання теоретичних робіт, вирішенні завдань 

транспортної галузі – забезпечення безаварійної роботи транспортних 

засобів,підвищення ефективності функціонування транспортних і ма-

ршрутних систем вантажного та пасажирського транспорту, оцінка 

якості транспортного обслуговування споживачів автотранспортних 

послуг, розробка енергомісних технологій перевезення вантажів і па-

сажирів у різних сполученнях; застосуванні інформаційних техноло-

гій, сучасних систем комп’ютерної математики, наукомістких 

комп’ютерних технологій, програмних систем комп’ютерного проек-

тування, систем автоматизованого проектування,  програмних систем 

інженерного аналізу і комп’ютерного  інжинірингу; управління прое-

ктами, маркетингу; організації роботи проектних і виробничих підроз-

ділів, що займаються розробкою і проектуванням перевізного процесу 

на автомобільному транспорті; методах моделювання процесів та їх 

оптимізації; інструментах інженерних і наукових досліджень, теорії 

планування та проведення експериментів. 

Здобувач фахової передвищої освіти вчиться застосовувати і ви-

користовувати технологічну, нормативну та законодавчу документа-

цію: врахувати умови та особливості комерційної роботи на автомобі-

льному транспорті. Орієнтуючись на результати обстежень, дослі-

джень та використовуючи сучасні комп’ютерні технології вміти: ви-

значати перспективні обсяги перевезень вантажів; аналізувати дані 

про провізні можливості автоколони та АТП в цілому; орієнтуватись 

в інфраструктурі транспортних послуг; оцінюючи умови перевезень і 

звітні результати діяльності, використовуючи чинно-нормативні та 

правові акти; виписати дорожній лист на автомобільний засіб згідно 

змінно–добового плану перевезень. 

Академічні права ви-
пускників 

Фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій має 
право на освоєння програм бакалавра з транспортних технологій (за 

видами) 

Працевлаштування  
випускників 

      Фахівець підготовлений до роботи за “Державним класифікато-

ром видів економічної діяльності” ДК 009-2010 

Діяльність наземного транспорту”                                             І 60. 

“Діяльність іншого наземного транспорту”                              І 60.2. 

“Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного 

транспорту”                                                                                   І 60.21. 

“Діяльність автомобільного регулярного транспорту”            І 60.21.1. 

“Діяльність таксі”                                                                         І 

60.22.0. 

“Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту”          І 

60.23.0. 
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“Діяльність автомобільного вантажного транспорту”              І 

60.24.0. 

“Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції”         І 63 

“Транспортне оброблення вантажів, складське господарство”  І 63.1. 

“Транспортне оброблення вантажів”                                           І 63.11. 

“Складське господарство”                                                            І 

63.21.0. 

“Функціонування транспортної інфраструктури”                      І 63.2. 

“Функціонування інфраструктури автомобільного та міського 

транспорту”                                                                                   І 

63.21.2. 

“Послуги з організації подорожувань”                                       І 63.3. 

“Послуги з організації подорожувань”                                       І 

63.30.0. 

“Організація перевезення вантажів”                                           І 63.4. 

“Організація перевезення вантажів”                                           І 63.40.0 

       Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за 

національним класифікатором України (класифікатор професій)  

ДК 003:2010 

3115 - технічні фахівці- механіки 

3119 - інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

3152 - інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 

4133 - службовці з транспортних операцій 

           І може займати первинні посади: 

3115 -  Технік-технолог (механіка) 

3119 -  Диспетчер автомобільного транспорту 

3119 -  Диспетчер з міжнародних перевезень 

3119 -   Диспетчер служби перевезень 

3119 -  Диспетчер станційний 

3145 - Технік-інспектор з контролю за використанням палива 

3152 -  Інспектор з експлуатаційних, виробничо- технічних та  

            організаційних питань 

3152 -  Інспектор з охорони праці та техніки безпеки 

3152 -  Ревізор з безпеки руху 

3152 -  Ревізор автомобільного транспорту 

4133 - Оператор диспетчерського руху та навантажувально- 

           розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті 

 

 
2.2  Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  

за цією програмою 
 

Навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки фахового молод-

шого бакалавра за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» можуть особи, які мають документ про повну загальну середню освіту 

та диплом освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 
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Перелік спеціальностей та вступних випробувань  
для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або  

другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,  
які здобули освітньо - кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,  

для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра  
(освітньо-кваліфікаційного рівня   молодшого спеціаліста),  

для спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 
 

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський політехнічний фаховий коледж  
Національного університету «Одеська політехніка» 

(назва вищого навчального закладу) 
 

Денна 
Споріднені професії  

кваліфікованого робітника  
(професійні назви робіт) 

Спеціальності 
ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 
Освітня програма 

/може повторювати 
назву спеціальності/ 

 
Фахове 

випробування 

 
 

Курс 
 

Термін 
навчання 

Назва Код Код Назва 

Слюсар з ремонту автомобілів 7231 

275 

Транспортні 

технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

Організація перевезень і 

управління на  

автомобільному  

транспорті 

1 Українська мова 

2 Фаховий іспит 
2  2р 10м 

Оператор заправних станцій 8155 

Рихтувальник кузовів 7213 

Електромонтер з ремонту та обслугову-

ванню електроустаткування 
7241 

Слюсар-ремонтник 7233 

Електрогазозварник 7212 

Водій автотранспортних засобів 8322 

Контролер пасажирського транспорту 4211 

Контролер-касир 4211 

Касир (на підприємстві, в установі, 

 організації) 
4211 
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2.3 Працевлаштування випускників 
 

Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 275 «Транспортні тех-
нології (на автомобільному транспорті)» підготовлений до роботи за одним 
чи кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Національним 
класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності” ДК 
009:2010, затвердженим Держспоживстандартом України 

 
Код 

КВЕД 

 

Назва 

Код ISIC 

Розділ 

Група 

Клас 

І 60. Діяльність наземного транспорту                                                 І 60 

  60.2. Діяльність іншого наземного транспорту                                 602 

  60.21. Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного 

транспорту                                                                                   

  6021 

  60.21.1. Діяльність автомобільного регулярного транспорту              60211 

  60.22.0. Діяльність таксі                                                                            60220 

  60.23.0. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту             60230 

  60.24.0. Діяльність автомобільного вантажного транспорту                 60240 

І 63 Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції            І 63 
  63.1. Транспортне оброблення вантажів, складське господарство     631 

  63.11. Транспортне оброблення вантажів                                              6311 

  63.21.0. Складське господарство                                                               63210 

  63.2. Функціонування транспортної інфраструктури                         632 
  63.21.2. Функціонування інфраструктури автомобільного та міського 

транспорту                                                                                    

  63212 

  63.3. Послуги з організації подорожувань                                          633 

  63.4. Організація перевезення вантажів                                              634 

  63.40.0 Організація перевезення вантажів                                               63400 
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Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 275 «Транспортні тех-
нології (на автомобільному транспорті)» здатен виконувати зазначені про-
фесійні роботи за Національним класифікатором України “Класифікатор  
професій” ДК 003:2010 
 

№ 

з/п КОД Професійна назва роботи 

1  3115 Технічні фахівці- механіки 

2  3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

3  3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 

4  4133 Службовці з транспортних операцій 

5  3115 Технік-технолог (механіка) 

6  3119 Диспетчер автомобільного транспорту 

7  3119 Диспетчер з міжнародних перевезень 

8  3119 Диспетчер служби перевезень 

9  3119 Диспетчер станційний 

10  3145 Технік-інспектор з контролю за використанням палива 

11  3152 Інспектор з експлуатаційних, виробничо- технічних та   організаційних  

питань 

12  3152 Інспектор з охорони праці та техніки безпеки 

13  3152 Ревізор з безпеки руху 

14  3152 Ревізор автомобільного транспорту 

15  4133 Оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних 

робіт на автомобільному транспорті 

 

ІІІ  ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ 
ЗДОБУТТЯ ВІДПОВІДНОГО СТУПЕНЯ  ФАХОВОЇ 

ОСВІТИ 
 

3.1 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього  
рівня фаховий молодший бакалавр 

 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 180 кредитів ЄКТС. 

Тривалість програми – 2 роки 10 місяців 

В основу європейського підходу до розроблення освітніх програм покла-

дено   компетентнісний   підхід   з  використанням ЄКТС,   де   для   досягнення 

запланованих результатів навчання за освітньою програмою (навчальною дисци-

пліною, модулем) передбачаються певні витрати часу студентом, тобто необхід-

ний і достатній обсяг навчального навантаження студента, виражений у кількості 

кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам). Навчальне навантаження 

студента включає всі види його роботи (самостійну, аудиторну, лабораторну, 

практичну, дослідницьку, курсове проектування тощо) відповідно до навчаль-

ного плану.  Початковий рівень освіти, який відповідає п’ятому кваліфікацій-

ному рівню Національної рамки кваліфікацій, передбачає здобуття особою зага-

льнокультурної та професійно‐орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і 
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знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання 

типових завдань, що передбачені для первинних посад у галузі професійної дія-

льності 27 «Транспорт».  

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

базі повної загальної середньої освіти, яка відповідає другому рівню НРК стано-

вить 180 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг навчального часу, визначеного на 

підготовку фахового молодшого бакалавра, становить 5400 годин / 180 кредитів. 

У цю кількість включено обсяг кредитів ЄКТС на всі види і форми навчальної 

роботи: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивіду-

ально‐консультаційна робота, самостійна робота студентів над навчальним ма-

теріалом, підготовка курсових робіт, контрольні заходи. Розподіл змісту ОП за 

циклами дисциплін та критеріями нормативності і вибірковості наведено в табл. 

1. 

Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня фахового мо-

лодшого бакалавра визначається законом та конкретизується в освітній програмі. 

Освітня програма містить складові (навчальні дисципліни, практики тощо) в ме-

жах попередньої освітньої програми профільної середньої освіти, які коледж має 

право визнати та перезарахувати. 

 

Таблиця 1   

Розподіл змісту освітньо-професійної  програми за циклами дисциплін 
та критеріями нормативності і вибірковості підготовки фахового молод-
шого бакалавра  галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275 Транспортні 
технології спеціалізації на автомобільному транспорті освітньо-професійної 
програми Організація перевезень і управління на автомобільному транспо-
рті. 

Назви циклів Нормативна 

кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

у тому числі 

нормативні 

дисципліни, 

годин/кредитів 

вибіркові 

дисципліни, 

годин/кредитів 

Цикл 

загальної 

підготовки 

40% 

2160 годин 

72 кредити 

40% 

1620 годин 

54 кредити 

40% 

540 годин 

18 кредитів 

Цикл 

професійної 

підготовки 

60% 

3240 годин 

108 кредитів 

60% 

2430 годин 

81 кредит 

60% 

810 годин 

27 кредитів 

Усього 100% 

5400 годин 

180 кредитів 

75% 

4050 годин 

135 кредитів 

25% 

1350 годин 

45 кредитів 
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Дисципліни циклу загальної підготовки формують міжособистісні, інстру-

ментальні та системні компетентності випускників.  

Дисципліни циклу професійної підготовки забезпечують теоретичну під-

готовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і фо-

рмують предметно‐спеціальні (фахові) компетентності. 

Дисципліни вільного вибору студента становлять 10% від загальної кіль-

кості годин. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти відбувається у формі пра-

тик: навчальної та виробничо-технологічної практики в навчальних лабораторіях 

та на підприємствах, яка здійснюється відповідно до положення «Положення про 

організацію практики студентів НПФК Одеської політехніки (ОП)». Коледж са-

мостійно розробляє диференційовані за спеціальностями програми практик. Три-

валість практичної підготовки — 1080 годин (36 кредитів). 

 

 

Таблиця 2                          

Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки й 
практиками підготовки фахового молодшого бакалавра галузі знань 27 Тра-
нспорт, спеціальності 275 Транспортні технології, спеціалізації  на автомо-
більному транспорті, освітньо-професійної програми Організація переве-
зень і управління на автомобільному транспорті. 
 
 Цикл підготовки навчальних дисциплін 

(термін навчання – 2 рік 10 місяців) 

Загальний обсяг 

годин кредитів 

ECTS 

                                        Нормативна частина 

1  Цикл загальної підготовки 1620 54 

2  Цикл професійної підготовки 2430 81 

 Семестровий контроль 135 4,5 

 Всього за нормативною частиною 4050 135 

                                      Варіативна частина 
1 Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу 810 27 

2 Цикл дисциплін вільного вибору студента 540 18 

Семестровий контроль - - 

Всього за варіативною частиною 1350 45 

ВСЬОГО 5400 180 
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Таблиця 3 – Перелік навчальних дисциплін нормативної частини освітньо-
професійної програми за циклами підготовки фахового молодшого бакала-
вра галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275 Транспортні технології 
спеціалізації на автомобільному транспорті освітньо-професійної програми  
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. 

Навчальні цикли  
та назви навчальних дисциплін 

Загальний обсяг Форма  
контролю годин кредитів 

ЕСТS 
І Цикл загальної підготовки 

Історія  України 120 4 залік 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 105 3,5 іспит 

  Громадянська освіта  135 4,5 залік 

Фізичне виховання  270 9 залік 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 240 8 залік 

Матеріалознавство 105 3,5 залік 

Креслення 150 5 залік 

Вища математика  120 4 залік 

Основи технічної механіки  120 4 залік 

Транспортне право 105 3,5 іспит 

 Комп’ютерна техніка та сучасні інформаційні технології 120 4 залік 

 Семестровий модульний та підсумковий контроль 30 1  
 Разом за циклом І 1620 54  

ІІ  Цикл професійної  підготовки 
Теоретична підготовка 

Автомобілі  105 3,5 залік 

Спеціалізований рухомий склад 90 3 іспит 

Технічна експлуатація автомобілів 150 5 залік 

Організація вантажних автомобільних перевезень 240 8 іспит 

Організація автомобільних пасажирських перевезень 240 8 іспит 

Організація міжнародних автомобільних перевезень 90 3 залік 

Економіка, організація та планування роботи 

підприємства  

195 6,5 іспит 

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 90 3 іспит 

Основи митного законодавства та митно-брокерська дія-

льність 

75 2,5 залік 

 Семестровий модульний та підсумковий  контроль 75 2,5  
 Разом за циклом ІІ  (навчальні дисципліни) 1350 45  

Практична підготовка 

Навчальна практика у вантажних АТП  180 6 залік 

Навчальна практика у пасажирських АТП 150 5 іспит 

Технологічна практика 270 9 залік 

Переддипломна практика 210 7 залік 

Дипломне проектування 270 9 залік 

 Всього практична підготовка 1080 36  
Разом за циклом ІІ 2430 81  

Усього за нормативною частиною 4050 135  
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Таблиця 4 – Перелік навчальних дисциплін варіативної частини за циклами 
підготовки фахового молодшого бакалавра галузі знань 27 Транспорт, спе-
ціальності 275 Транспортні технології спеціалізації на автомобільному тра-
нспорті освітньо-професійної програми Організація перевезень і управ-
ління на автомобільному транспорті. 

Навчальні цикли  
та назви навчальних дисциплін 

Загальний обсяг Форма  
контролю годин кредитів 

ЕСТS 
 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

І Цикл загальної підготовки 
Основи філософських знань  60 2 залік 

Транспортна географія 120 4 залік 

Правила і безпека дорожнього руху 135 4,5 іспит 

 Семестровий модульний та підсумковий  
 контроль 

15 0,5  

 Разом за циклом І 330 11  
ІІ Цикл професійної підготовки 

Основи менеджменту 60 2 залік 
Комерційна робота 60 2 залік 
Глобальні супутникові системи навігації і зв’язку на 

транспорті 

60 2 залік 

Основи транспортної логістики 90 3 залік 
Комп’ютерна графіка (технології) 150 5 залік 
Введення в технологічні процеси на автомобільному 

транспорті 

60 2 залік 

 Семестровий модульний та підсумковий  
 контроль 

- -  

 Разом 480 16  

 Разом за циклом ІІ 810 27  

 Дисципліни вільного вибору студента 
Цикл загальної підготовки 

  Пакет №1     

Основи маркетингу 60 2 залік 

 Економічні зв’язки та зовнішньоекономічна  

 діяльність 

75 2,5 залік 

Основи податкової системи та страхової справи 75 2,5 залік 

Цикл професійної підготовки 

Електротехніка та електроніка  90 3 залік 

Автомобільні експлуатаційні  матеріали 120 4 залік 

Транспортно-експедиційна робота 120 4 залік 

 Разом за циклом 330 11  

  Пакет №2    

Основи фінансів 75 2,5 залік 

Основи маркетингу 60 2 залік 

Екологічна оцінка транспортних систем 75 2,5 залік 

Основи організації вантажних робіт 90 3 залік 
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Тарифи і тарифні системи 120 4 залік 

Транспортно-експедиційна робота 120 4 залік 

Разом за циклом 2.2 540 18  

 Усього за варіативною частиною 1350 45  

 

ІV  ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

  Освітньо-професійна програма спеціальності 275 Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті) передбачає загальноприйнятий поділ компетен-

тностей на три групи: інтегральні компетентності, загальні компетентності і пре-

дметно‐спеціальні (фахові) компетентності. Інтегральні компетентності це - зда-

тність вирішувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяль-

ності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів 

відповідних наук і характеризується певною невизначеністю умов, нести відпо-

відальність за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних 

ситуаціях. Загальні компетентності, якими здобувач освіти оволодіває в процесі 

виконання даної освітньої програми, носять універсальний,  не прив’язаний до 

предметної області характер. Це здатність до навчання, креативність, володіння 

рідною та іноземною мовами.  Фахові компетентності залежать від предметної 

області та визначають профіль освітньої програми та кваліфікацію випускника.  

 
Короткий зміст компетентності. 

Характеристика обов’язкового рівня сформованості компетентності 

 у випускника 

Шифр  

компетентності 

Інтегральна компетентність ІК 

-здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі профе-

сійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування по-

ложень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначе-

ністю умов. 

 

 ІК-1 

-нести відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати ін-

ших осіб у певних ситуаціях 

ІК-2 

Загальні компетентності ЗК 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства та необ-

хідність його сталого розвитку,  верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина України. 

ЗК-1 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінно-

сті і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про при-

роду і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, викорис-

товувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

ЗК-2 

-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; ЗК-3 

-знання та розуміння предметної області і розуміння професійної діяльно-

сті; 

ЗК-4 
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- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних техноло-

гій; навички використання програмних засобів і навички роботи в 

комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси; 

ЗК-5 

- базові знання з фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для осво-

єння загально-професійних дисциплін; 

ЗК-6 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; ЗК-7 

- розуміння іноземної мови (мов) в письмовій і усній формах за професій-

ним спрямуванням; 

ЗК-8 

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; ЗК-9 

- базові уявлення про основи філософії, економічної теорії, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етич-

них цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх викорис-

товувати в професійній і соціальній діяльності; 

ЗК-10 

-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; ЗК-11 

-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

вміння працювати в команді; 

ЗК-12 

-здатність бути критичним і самокритичним; ЗК-13 

-здатність приймати обгрунтовні рішення, виявляти ініціативу та підприє-

мливість; 

ЗК-14 

 

-вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; ЗК-15 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності ФК 

 Володіння методами вивчення стану ринку і транспортних потреб клієн-

тури; 
ФК-01 

Базові уявлення про різноманітність типів рухомого складу, транспортного 

обладнання, вантажно-розвантажувальних механізмів, їх призначення, осо-

бливості експлуатації; 

ФК-02 

Базові уявлення про основні закономірності розвитку економіки; ФК-03 

Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання умов ділового 

спілкування, навички роботи в команді; 

ФК-04 

Знання і застосування законодавчих та нормативних актів з організації пе-

ревезень та відповідальність за порушення умов перевезень; 

ФК-05 

 Здатність виконувати креслення складальних одиниць та креслення деталей 

із необхідних технічних розрахунків ; 
ФК-06 

Здатність аналізувати витрати на виконання запланованих робіт та розроб-

ляти заходи з підвищення продуктивності праці; 
ФК-07 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні на-

вички для проектування безаварійного маршруту перевезень; 
ФК-08 

Володіння методами аналізу сучасного стану вантажних і пасажирських ав-

томобільних перевезень; 
ФК-09 

 Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання умов діло-

вого спілкування, навички роботи в команді; 
ФК-10 

Базові уявлення про методи організації перевезень, загальні принципи орга-

нізації руху рухомого складу; 
ФК-11 

Володіння сучасними методами планування та управління на автомобіль-

ному транспорті; 
ФК-12 
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Здатність використовувати професійно-профільовані знання і навички для ана-

лізу результатів комерційної діяльності підприємства і розробки заходів з поліп-

шення організації перевезень; 

ФК-13 

Здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, 

використовувати інформаційні технології для вирішення експерименталь-

них і практичних завдань в галузі професійної діяльності; 

ФК-14 

Здатність здійснювати господарські операції шляхом готівкового та безго-

тівкового обігу за допомогою касових та банківських операцій; 
ФК-15 

Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні на-

вички в галузі стандартизації для кваліфікованого користування норматив-

ною документацією в галузі; 

ФК-16 

Здатність до впровадження і функціонування передових систем диспетчер-

ського управління рухом автомобілів; 
ФК-17 

Здатність організувати ефективне використання рухомого складу і його ре-

нтабельну експлуатацію 
ФК-18 

Здатність розробляти технологічні інструкції та проводити виробничі ін-

структажі; 
ФК-19 

Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльно-

сті і охорони праці; 
ФК-20 

 Здатність укласти договір та здійснювати взаєморозрахунки з клієнтурою; ФК-21 

 Здатність до формування тарифів і цін на послуги підприємства і користу-

вання ними; 
ФК-22 

 Здатність здійснювати нарахування заробітної плати та утримань з неї вне-

сків до фондів; 
ФК-23 

Використовуючи чинні тарифи нормативно-технічну документацію, вміти: 

приймати документи на перевезення.  
ФК-24 

 
 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

 

Спільні вимоги 
Шифр 

резуль-

татів 

нав-

чання 

Зміст результатів навчання 

РН – 01  Вміння розраховувати ефективність і конкуренто-спроможність но-

вих технічних рішень та інноваційних проектів. 

РН – 02  Вміння використовувати активні методи удосконалення знань, для 

вирішення професійних завдань. 

РН – 03 Користування усним монологічним і діалогічним мовленням у рамках 

професійної та наукової тематики. 

РН – 04  Вміння розробляти та впроваджувати безпечні технології, вибір опти-

мальних умов і режимів праці, облаштування робочих місць на основі 

сучасних технологічних й наукових досягнень в галузі охорони праці. 
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РН – 05  Вміння аналізувати методи і підходи при використанні програмних 

засобів та інформаційних розробок з транспортних технологій; вико-

нувати обробку експериментальних даних на ПК. 

РН – 06  Вміти аналізувати витрати й результати діяльності виробничих 

підрозділів, організацію безпечних умов роботи і контроль за веден-

ням робіт. 

РН – 07 Вміння за допомогою спеціалізованих сучасних комп’ютерних ме-

тодів та засобів обробляти статистичні дані, розраховувати та оп-

тимізувати технологічні параметри. 

РН – 08  Здатність та вміння сприймати та розуміти науково-технічну іноземну 

літературу зі спеціальності, складати науково-технічну документацію 

іноземною мовою; спілкуватися на професійні теми іноземною мо-

вою. 

РН – 09  Здатність застосовувати набуті теоретичні знання в інженерній прак-

тиці відповідно до професійного спрямування. 

РН – 10  Здатність пропонувати нові технічні рішення й застосовувати нові 

комп’ютерні технології, супутнікові системи навігації і звязку на тра-

нспорті  відповідно до професійного спрямування. 

РН – 11  Вміння формувати зміст проблем, питання, відстоювати свою пози-

цію методами логіки і переконань. 

РН – 12  Здатність формувати і чітко розуміти свої громадянські права, сво-

боди і обовʼязки. Відстоювати принципи громадянського суспільства 

і правової держави. 

РН – 13  Вміння управляти проектами з урахуванням соціально-психологічних 

аспектів формування та керівництва проектною командою (колекти-

вом). 

РН – 14 Вміння вирішувати на науковому рівні інженерно-технічні питання на 

автопідприємстві з урахуванням ресурсозбереження. 

РН – 15  Вміння використовувати програмні засоби та методичне й ор-

ганізаційне забезпечення для рішення експериментальних і практич-

них завдань в галузі професійної діяльності. 

РН – 16 Вміння складати і оформляти електронну технічну документацію з ор-

ганізації перевезень на автомобільному транспорті. 

РН – 17  Володіння навичками використання програмних засобів і роботи в 

комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використо-

вувати інтернет-ресурси. 

РН – 18  Вміння обирати раціональні технологічні рішення, виконувати техно-

логічні розрахунки, вибирати з області можливих оптимальний 

варіант. 

РН – 19 Вміння визначати ефективні способи організації та планування ро-

боти, визначати і аналізувати економічні показники автопідприємс-

тва. 
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РН – 20 Здатність використовувати методи проєктування перевезнь на авто-

мобільному транспорті за мінімально можливих витратах матеріаль-

них і енергетичних ресурсів. 

РН – 21 Здатність вибирати ефективні управлінські рішення при здійсненні 

моніторингу та контролю транспортних послуг. 

РН – 22 Вміння аналізувати причини невиконання завдань, вишукувати мож-

ливості оптимізації маршрутів перевезень і вибору транспортних засо-

бів, виявляти виробничі резерви. 

РН – 23 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують про-

фесійну діяльність. 

РН – 24 Розуміти та планувати можливості особистого професійного ро-

звитку. 

 

 

 VІ Форми атестації здобувачів фахової освіти 
 

Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності рівня 

освітньо‐професійної підготовки випускників вимогам даної освітньо-професій-

ної програми підготовки фахівців за освітнім рівнем фаховий молодший бакалавр 

галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275 Транспортні технології спеціалізації 

на автомобільному транспорті освітньо-професійної програми Організація пере-

везень і управління на автомобільному транспорті. 

Засоби діагностики формулюють вимоги до змісту та форм випускної ро-

боти, метою якої є визначення рівня теоретичної та практичної підготовки випу-

скника для наступної професійної діяльності, що означає виявлення, вимір та 

оцінювання знань, умінь та навичок. 

Засоби діагностики якості ‐ методики, призначені для кількісного та якіс-

ного оцінювання ступеня досягнення здобувачами, які навчаються у коледжі, ці-

лей вищої освіти. 

Ці засоби діагностики є складовою компоненти нормативних документів 

коледжу, в якій висуваються вимоги до забезпечення уніфікації, сумісності та 

взаємозамінності засобів діагностики рівня освітньо‐професійної підготовки 

осіб, які навчаються у коледжі, та надійності об'єктивного контролю.  

Засоби діагностики використовується при: 

‐ атестації здобувачів освіти у коледжі на всіх етапах контролю рівня досягнень 

знань, умінь та навичок за дисциплінами навчального плану; 

‐ атестації випускників коледжу та сертифікації фахівців; 

‐ розробці та коригуванні варіативної частини засобів діагностики освітньої про-

грами; 

‐ атестації науково‐педагогічних кадрів; 

‐ визначенні ефективності методик професійної підготовки та навчання;  
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‐ професійній орієнтації здобувачів спеціальності та визначенні критеріїв профе-

сійного відбору; 

‐ акредитації коледжу в галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 275 Транспортні 

технології спеціалізації на автомобільному транспорті освітньо-професійної про-

грами Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. 

    Державна атестація випускників здійснюється у формі публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи. Зміст роботи підлягає перевірці  на пла-

гіат. На плагіат перевіряється зміст теоретичного обґрунтування проблеми, ана-

ліз існуючих досліджень, математичні, статистичні аспекти вирішення наукових 

та технічних задач. 

    Випускна кваліфікаційна робота ставить за мету визначення загального на-

уково-технічного, професійного та культурного рівнів претендента шляхом кон-

тролю його знань і вмінь, оцінку здатності самостійно проводити аналіз постав-

леної задачі, формулювати мету, завдання та висновки, подавати письмово та 

усно матеріал роботи та представляти результати під час публічного захисту. 

 
 VII Вимоги до наявності системи внутрішнього  

забезпечення якості  фахової освіти 
 
У Відокремленому структурному підрозділі «Новокаховський 

політехнічний фаховий коледж Національного університету «Одеська 

політехніка» функціонує внутрішня система забезпечення якості освітньої 

діяльності (система внутрішнього забезпечення якості) згідно Опису 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності затвердженого 

вченою радою (протокол №1 від 29.08.2018 р.). Контроль якості освітньої 

діяльності проводиться на рівнях: викладач–голова циклової комісії–завідувач 

відділення–заступник директора з навчальної роботи – директор коледжу – 

ректор Національного університету «Одеська політехніка» – Міністерство освіти 

і науки України – Державна інспекція навчальних закладів України за рахунок 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; 

2) щорічне оцінювання здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогі-

чних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення ре-

зультатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах; 

3) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

4) організація освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студен-

тів, за кожною освітньою програмою; 

5) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управ-

ління освітнім процесом; 

6) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 
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7) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

освіти; 

8) інших процедур і заходів. 

 

VIII ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 
А  Офіційні документи: 

1 ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines for qa in the ehea 

2015.pdf. 

2 ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-

2011-en.pdf. 

3 ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/ 

isced-fields-of-education-training-2013.pdf. 

4 Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

5 Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

6 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– 

К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 

7 Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011. 

8 Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ 

266-2015. 

Б. Корисні посилання: 

9 TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

10 Національний глосарій 2014 – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/ glossariy 

Visha osvita  2014 tempus-office.pdf. 

11 Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf. 

12 Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_ zabesp 

yakosti VO UA 2015.pdf. 

13 Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/ 

images/ biblioteka/rozroblennya osv program 2014 tempus-office.pdf. 
14 Методичні рекомендації до розроблення та оформлення освітньої (освітньо-

професійної) програми складені відповідно до Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017р., Закону України «Про вищу освіту» в редакції від 01.01.2018 р., ли-

ста Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017р. №1/9-239. 
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Таблиця 5 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки класифікації 
Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

ЗК-01 - здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства та необхідність його сталого розвитку,  вер-

ховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

України. 

+  + + 

ЗК-02 - здатність зберігати та примножувати моральні, культу-

рні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предмет-

ної області, її місця у загальній системі знань про при-

роду і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухо-

вої активності для активного відпочинку та ведення здо-

рового способу життя. 

 +   

ЗК-03 -здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; + + + + 

ЗК-04 -знання та розуміння предметної області і розуміння про-

фесійної діяльності; 

+    

ЗК-05 - базові знання в галузі інформатики й сучасних інфор-

маційних технологій; навички використання програмних 

засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, 

+ + +  
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уміння створювати бази даних і використовувати інтер-

нет-ресурси; 

ЗК-06 - базові знання з фундаментальних наук, в обсязі, необхі-

дному для освоєння загально-професійних дисциплін; 

+    

ЗК-07 - здатність до письмової й усної комунікації рідною мо-

вою; 

 + +  

ЗК-08 - розуміння іноземної мови (мов) в письмовій і усній фо-

рмах за професійним спрямуванням; 

+ + + + 

ЗК-09 - розуміння необхідності та дотримання норм здорового 

способу життя; 

+ +  + 

ЗК-10 - базові уявлення про основи філософії, економічної тео-

рії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалі-

зації особистості, схильності до етичних цінностей, 

знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в професійній і соціальній ді-

яльності; 

+    

ЗК-11 -здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  +   

ЗК-12 -здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел, вміння працювати в команді; 

 +   

ЗК-13 -здатність бути критичним і самокритичним;  +  + 

ЗК-14 -здатність приймати обгрунтовні рішення, виявляти іні-

ціативу та підприємливість; 

 +  + 
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ЗК-15 -вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

ФК-1  Володіння методами вивчення стану ринку і транспорт-

них потреб клієнтури; 

+ +   

ФК-2 Базові уявлення про різноманітність типів рухомого 

складу, транспортного обладнання, вантажно-розванта-

жувальних механізмів, їх призначення, особливості екс-

плуатації; 

+    

ФК-3 Базові уявлення про основні закономірності розвитку 

економіки; 

+    

ФК-4 Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання умов ділового спілкування, навички роботи в ко-

манді; 

  +  

ФК-5 Знання і застосування законодавчих та нормативних актів 

з організації перевезень та відповідальність за порушення 

умов перевезень; 

+ +   

ФК-6  Здатність виконувати креслення складальних одиниць та 

креслення деталей із необхідних технічних розрахунків ; 

+ +  + 

ФК-7 Здатність аналізувати витрати на виконання запланова-

них робіт та розробляти заходи з підвищення продуктив-

ності праці; 

+ +  + 

ФК-8 Здатність використовувати професійно-профільовані 

знання і практичні навички для проектування безаварій-

ного маршруту перевезень; 

+ +  + 



32 

 

ФК-9 Володіння методами аналізу сучасного стану вантажних і 

пасажирських автомобільних перевезень; 

+ +   

ФК-10  Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання умов ділового спілкування, навички роботи в ко-

манді; 

+    

ФК-11 Базові уявлення про методи організації перевезень, зага-

льні принципи організації руху рухомого складу; 

+    

ФК-12 Володіння сучасними методами планування та управ-

ління на автомобільному транспорті; 

+ +   

ФК-13 Здатність використовувати професійно-профільовані 

знання і навички для аналізу результатів комерційної діяль-

ності підприємства і розробки заходів з поліпшення органі-

зації перевезень; 

+ +  + 

ФК-14 Здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на 

рівні користувача, використовувати інформаційні техно-

логії для вирішення експериментальних і практичних за-

вдань в галузі професійної діяльності; 

 +  + 

ФК-15 Здатність здійснювати господарські операції шляхом го-

тівкового та безготівкового обігу за допомогою касових 

та банківських операцій; 

 +  + 

ФК-16 Здатність використовувати професійно-профільовані 

знання і практичні навички в галузі стандартизації для 

кваліфікованого користування нормативною документа-

цією в галузі; 

+ +  + 

ФК-17 Здатність до впровадження і функціонування передових 

систем диспетчерського управління рухом автомобілів; 

 + + + 
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ФК-18 Здатність організувати ефективне використання рухо-

мого складу і його рентабельну експлуатацію 

 +  + 

ФК-19 Здатність розробляти технологічні інструкції та прово-

дити виробничі інструктажі; 

 + + + 

ФК-20 Здатність організовувати роботу відповідно до вимог без-

пеки життєдіяльності і охорони праці; 

 + + + 

ФК-21  Здатність укласти договір та здійснювати взаєморозраху-

нки з клієнтурою; 

 + + + 

ФК-22  Здатність до формування тарифів і цін на послуги підп-

риємства і користування ними; 

 +  + 

ФК-23  Здатність здійснювати нарахування заробітної плати та 

утримань з неї внесків до фондів; 

 +  + 

ФК-24 Використовуючи чинні тарифи нормативно-технічну до-

кументацію, вміти: приймати документи на перевезення.  

 +  + 
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Таблиця 6 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей. 
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РН-1    + +     +        +           +         

РН-2    + +     +        +           +         

РН-3     +             +               +     

РН-4     +  +           +    +     +   +   +     

РН-5     +             +              +      

РН-6     +  +   +        +    +      +        +  

РН-7  +          +            +  +   +    +     



35 

 

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  +    +                                

РН-21   +    +  +                            + 

РН-22   +        + +     +                     

РН-23   +  +                                + 

РН-24                                      

РН-25                                      



36 

 

РН-26                                      

РН-27                                      

РН-28                                      

РН-29                                      

РН-30                                      

РН-31                                      

 

 

Гарант освітньо-професійної програми підготовки – директор Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський по-

літехнічний фаховий коледж Національного університету «Одеська  політехніка», кандидат технічних наук Вітков Віталій Володи-

мирович. 


