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1. Маслак Г. В., керівник проектної групи, гарант освітньої програми,
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри транспортних
технологій підприємств.

2. Парунакян В. Е., доктор технічних наук, професор, професор кафедри
транспортних технологій підприємств.

3. Пірч І. І., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету
транспортних технологій.



]. Профіль освітньої програми зі спеціальності 275 Транспортні технології
(за спеціалізацією 275.02 Транспортні технології (на залізничному
транспорті)

1 - Загальна інформація
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу

Другий рівень
Магістр з транспортних технологій

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5
роки

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України
- Сертифікатпро акредитацію
- Серія НД М.! 0588739
- Термін дії - до 1 липня 2027

Цикл/ рівень НРК України - 7 рівень, РО-ЕНЕА- другий цикл, ЕОР-ЬЬЬ - 7 рівень

Передумови Наявність ступеня бакалавра

Термін дії освітньої
програми

До 1 липня 2027 р.

Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

Підготовка магістрів, що передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, достатніх для розв,язання наукових проблем та впровадження їх в практичній
діяльності в галузі організації перевезень і управління на транспорті промислових підприємств на
базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог кращих світових освітніх програм.

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))

2 - Мета освітньої програми

3 - Характеристика освітньої програми
1. Об'єкт вивчення * транспортні системи промислових

пыдприємств;
2. Цілі навчання * набуття компетентностей в обґрунтуванні,

розробці і формуванні принципів та методів управління
транспортними технологіями;

3. Теоретичний зміст предметної області - поняття, стратегії,
принципи та їх використання для дослідження фактів та
прогнозування результатів функціонування транспортних
технологій;

4. Методи, методики * мають відповідати вимогам
довгострокового, короткострокового та в режимі оп1іпе дослідження
управління транспортними технологіями;
Інструменти та обладнанняі сучасні досягнення
фундаментальних наук, сукупність галузевих пристроїв, приладів
та ІТ-систем.



Орієнтація освітньої
програми

дослідження із
експлуатаційних,

характеристик промислового транспорту,
практичне значення і застосування.

вдосконалення техничніх,
екологічних та інших
що матимуть широке

Прикладні наукові
техніко-економічних,

Основний фокус
освітньої програми

Теоретичні та експериментальні дослідження в сфері промислового
транспорту

Особливості програми Підготовка протягом програми і захист після ії засвоєння магістерської
роботи у галузі транспорту

4 - Придатність до працевлаштування
Придатність до
працевлаштування

Магістр з транспортних технологій. Може виконувати професійну

диспетчер служби руху,
локомотивного депо, маневровий диспетчер залізничної
диспетчер автомобільного транспорту, технік інформаційного
розрахункового центру, інженер з безпеки руху, черговий по
транспортно-експедиторському агентству, експедитор, агент, інспектор з
охорони праці і техніки безпеки, ревізор з безпеки руху, проектувальник
логістичних систем транспорту підприємств, менеджер з зовнішньої
логістики підприємств, менеджер з внутрішньої логістики підприємств.

роботу: інженер транспорту, диспетчер
станції,

Подальше навчання Подальша підготовка за третім науковим рівнем вищої освіти в галузі
транспорту. Здобування наукового ступеня доктора філософії на
науковому рівні вищої освіти. Навчання впродовж життя для
вдосконалення наукової та іншої діяльності.

5- Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику тощо.

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, презентації, проектна робота
тощо.

6- Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Здатність розв”язувати складні задачі і проблеми у певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характе изується невизначеністю умов і вимог

Загальні
компетентності (ЗК)

Здатність ініціювати, розробляти та виконувати
індивідуально або у вітчизняній (інтернаціональній) групі
проекти з удосконалення виробничих процесів на
транспорті.

ЗК-І

Здатність організовувати роботу колективу,
мотивувати та керувати його роботою .

ЗК-2 а також

Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних
джерел за допомогою сучасних інформаційних та
комунікаційних технологій.

ЗК-З

Здатність визначати економічні показники та забезпечувати
якість виконання робіт при розробці та реалізації
комплексних дій та проектів з дотриманням умов праці,

ЗК-4



положень цивільного захисту та охорони навколишнього
середовища.
Здатність спілкуватися із фаховою та загальною
аудиторіями, представляти інформацію в усній, друкованій
чи іншій формі рідною та іноземною мовами на
професійному рівні.
Здатність використовувати на практиці різні теорії в області

ЗК-б навчання, ефективно застосовуючи основні педагогічні

ЗК-5

концепції.
Здатність проводити дослідження в межах вузької

ЗК7 спеціалізації, виявляти проблеми , ставити задачі та. вирішувати їх, використовуючи відповідні методи наукових
досліджень.

Фахові компетентності СК-І Здатність дослідження і управління функціонуванням
спеціальності (ФК) 1нтегрованих транспортних систем

СК-2 Здатність до визначення та застосування перспективних
напрямк1в моделювання транспортних процес1в

СК-З Здатність використання сучасних технологій транспортно-
експедиторськоі ДІЯЛЬНОСТІ

СК-4 Здатність до- проведення проектного аналізу шодо
1нновац1иних 1 1нвестиц1иних проект1в

СК-5 Здатність до управління ланцюгами поставок та
логістичними центрами
Здатність до управління вантажними перевезеннями за
видами транспорту
Здатність до управління пасажирськими перевезеннями за
видами транспорту
Здатність дослідження і управління рухом транспортних
засобів (суден)
Здатність до управління надійністю та ефективністю
транспортних технологій за видами транспорту
Здатність проведення експертизи транспортних пригод за
видами транспорту
Здатність використовувати сучасні методи навігації в
транспортних технологіях за видами транспорту
Здатність врахування впливу митних особливостей при
формуванні транспортних технологій

СК-б

СК-7

СК-8

СК-9

СК-ІО

СК-11

СК-12

7- Програмні результати навчання
Розробити, організувати та реалізувати проект по актуальній темі дослідження у

РН-І сфері транспортних технологій. Розподілити завдання між виконавцями та
визначити терміни виконання.
Вибрати необхідні положення із законодавчих актів з охорони праці, цивільного

РН-2 захисту та охорони навколишнього середовища, що стосуються відповідної
проблематики дослідження. Уміти застосувати ці положення на практиці.

РН З Уміти самоорганізовутися і розподіляти свій робочий час для виконання завдань, та- виділяти час для самоосвіти у професійній сфері.
Розширити, доповнити чи модифікувати існуючі наукові теорії власними ідеями і

РН-4 доробками, що базуються на синтезі набутих знань та практичного досвіду.
Перевірити існуючі наукові гіпотези.

РН 5 Зібрати вихідні дані для реалізації проекту та виконати їх аналіз шляхом
використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів, інтерпретувати



результати. Сформулювати мету, задачі, предмет та об”єкт дослідження.

РН-б
Критикувати та аналізувати інформаційні джерела на рідній та іноземній мові,
робити висновки. Дискутувати на обрану тему із використанням наукових
категорій.

РН-7
Представити результати аналізу чи дослідження у друкованій чи іншій формі
іноземною чи рідною мовою. Перекласти терміни, реферат та анотацію на іноземну
мову.

РН-8
Мотивувати та критикувати виконавців, передбачити наслідки дій та окреслювати
очікувані результати. Виконати економічну оцінку проекту, визначити прямий та
непрямий ефект.

РН-9
Вміти застосовувати наукові результати профільних дисциплін для розробки
оптимальних умов функціонування транспортних систем, за допомогою
вдосконалених технологічних правил і процедур, методик вимірювання в цілях
отримання результатів наукових досліджень.

РН-І 0
Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний
рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і

науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності.

РН-І ] Вміти вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом ділового
спілкування.

РН-І 2
Здатність самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності нові
знання і уміння, зокрема в нових областях знань, безпосередньо не пов'язаних з
сферою діяльності.

РН-І З
Вміти розробляти стратегії транспортних технологій, визначати цілі проектування,
критерії ефективності, обмеження застосовності, уміти розробляти нові методи і

засоби проектування транспортних технологій.

РН-І 4 Здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження і

супроводу інформаційних систем і транспортних технологій.

РН-І 5
Уміти знаходити компроміс між різними вимогами (вартості, якості, термінів
виконання) як при довгостроковому, так і при короткостроковому плануванні,
знаходження оптимальних рішень.

РН-І 6 Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і

зарубіжного досвіду з тематики дослідження.

РН-І 7 Уміти проводити розробку і дослідження теоретичних і експериментальних моделей
об'єктів професійної діяльності.

РН-І 8
Уміти формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і практики
транспортних технологій, розробляти методи вирішення нестандартних завдань і
нові методи вирішення традиційних завдань.


