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1. Передмова
Освітня програма (ОП) підготовки магістра зі спеціальності 275
Транспортні технології 27503 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) є нормативним документом, в якому узагальшоється зміст освіти,
тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається
місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його
компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.
Освітня програма містить програмні компетентності, що визначають
специфіку підготовки магістрів зі спеціальності 275 - Транспортні технології
та програмні результати навчання, які виражають те, що студент повинен
знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення
освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.
При реалізації освітньої магістерської програми професійного
спрямування акценти у підготовці робляться на формуванні компетентностей
інноваційного спрямування, а при реалізації освітньої програми наукового
спрямування - компетентностей дослідницького спрямування.
Розроблено робочою групою спеціальності 275 «Транспортні
технології» 27503 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
у складі:

1.

Пірч Ігор Іванович, к.т.н., доцент, декан факультету транспортних
технологій

2. Лямзін Андрій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри технологій

міжнародних перевезень і логістики
З.

Бурлакова Галина

Юріївна, к.т.н.,

доцент, завідувач кафедри

автомобільного транспорту
4. Ніколаєнко Ірина Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри технологій

міжнародних перевезень і логістики

ІІ. Профіль освітньої програми зі спеціальності 275 «Транспортні
технології» 27503 «Транспортні технології (на автомобільному

транспорті)»
1.Загальна інформація

Рівень вищої освіти
Другий (магістерський) рівень
освіти
Магістр
Ступінь вищої
27 - Транспорт
Галузь знань
275 - Транспортні технології 27503 Транспортні
Спеціальність
технології (на автомобільному транспорті)
Диплом магістра, одиничний ступінь,
90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 15 роки
Акредитаційна комісія України

Тип диплому та
обсяг освітньої
програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень

ДРугий (магістерський) рівень вищої освіти / сьомий
кваліфікаційний рівень Національної рамки
кваліфікацій.
Освітня кваліфікація Магістр з транспортних технологій
в Магістр з транспортних технологій
Кваліфікація
Дипломі
Наявність ступеня бакалавра з напряму підготовки
Передумови
27 Транспортні технології; ОКР спеціаліст
5 років
Термін дії освітньої

програми
Інтернет-адреса
постійного

розміщення опису
освітньої програми
забезпечити

2

- Мета освітньої програми -

володіють
які
підготовку
кваліфікованих фахівців,
фундаментальними знаннями і практичними навичками в галузі організації
перевезень і управління на автомобільному транспорті, підготовлені для
виконання роботи у транспортних підрозділах підприємств; забезпечення
взаємодії усіх видів транспорту та організації обслуговування клієнтів з
надання широкого кола транспортних послуг, здатні вирішувати складні
інженерні завдання в проектно-технологічній і науково-дослідній сферах,
приймати участь у науково-педагогічній і організаціино-управлінськіи
діяльності транспортних підприємств та організацій.

освітньої програми
- Характеристика
1. Об ,єкт вивчення - транспортні технології
предметної
3

Опис
області

на
інтегровані

або
автомобільному
транспорті
транспортні системи;
2. Цілі навчання - набуття компетентностей в

обґрунтуванні, розробці і формуванні принципів та
методів управління транспортними технологіями;
З. 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
опііпе
дослідження
режимі
управління
технологіями;
транспортними
5. Інструменти та обладнання - сучасні
досягнення фундаментальних наук, сукупність
галузевих пристроїв, приладів та ІТ-систем.
Основний фокус
Спеціальна професійна освіта в галузі організації
освітньої програми
перевезень і управління на автомобільному
транспорті за спеціальністю 275 Транспортні
технології (на автомобільному транспорті).
Надання учасникам професійних знань, умінь, інших
компетентностей, що ведуть до здобуття другого
ступеня. Містить науково-дослідницький компонент.
Орієнтація програми Спрямована на підготовку до роботи за такими
видами професійної діяльності: науково-педагогічна
спеціальних
дисциплін);
(викладач
науководослідницька (у різних типах науково-дослідних та
проектних галузевих установ); організаційноуправлінська (менеджери відділів автотранспортних
підприємств).
Особливості
Педагогічна практика у середніх професійних та
вищих навчальних закладах та науково-дослідна
програми
практика на кафедрах університету.
Академічні
права Полягають у вільному використанні набутих
компетентностей у суспільному виробництві.
випускників
Можливість навчання за програмою третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
4.

Працевлаштування
випускників

Придатність до працевлаштування
Детальний перелік первинних посад зазначається
в професійному стандарті за спеціалізацією та
формується замовником та ДВНЗ «ПДТУ».
Можуть працювати на посадах, які відповідають
згідно
кваліфікаційному
рівшо
четвертому
державного класифікатору професій: диспетчерами,
інженерами служби руху та менеджерами
логістичного відділу автотранспортних підприємств;
інженерами з транспорту; інженерами з керування й

обслуговування
систем;
менеджерами
відділу
корпорацій;
великих
транспортного
автомобільного
спеціалістами
управління
транспорту та інфраструктури; інженерами відділів
контролю Державної транспортної інспекції;
науковими співробітниками науково-дослідних та
проектних інститутів транспортного профілю;
викладачами в автошколах, середніх професійних та
вищих навчальних закладах.
- третій (освітньо-науковий) рівень (доктор
філософії);
- науковий рівень (доктор наук).

Подальше навчання
5

Викладання та
навчання
Оцінювання

-

Викладання та оцінювання

Лекції, практичні заняття, самонавчання, практично
- орієнтоване навчання, студентсько-центроване
навчання, проблемно - орієнтоване навчання,
навчання через лабораторну практику тощо.
Наприклад: усні та письмові екзамени, практика,
презентації, проектна робота, захист магістерської
роботи.
6-
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Програмні компетентності
Зміст компетентності

Інтегральна компетенція

ІК

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

Загальні компетентності

ЗК-1
ЗК-2

ЗК-З

ЗК-4
ЗК-5

Здатність ініціювати, розробляти та виконувати індивідуально або у
вітчизняній (інтернаціональній) групі проекти з удосконалення
виробничих процесів на автомобільному транспорті.
Здатність організовувати роботу колективу, а також мотивувати та
“
керувати иого роботою.
Гнучкість мислення. Здатність до пошуку, обробки та аналізу
інформації з різних джерел за допомогою сучасних інформаційних та
комунікаційних технологій. Набуття гнучкого способу мислення,
який надає можливість розуміти проблеми й задачі та
використовувати потрібну інформацію й методологію для їх
обґрунтованого вирішення.
Здатність визначати економічні показники та забезпечувати якість
виконання робіт при розробці та реалізації комплексних дій та
проектів з дотриманням умов праці, положень цивільного захисту та
охорони навколишнього середовища.
Комунікаційні навички, включно із здатністю спілкуватися в

провідних професійних журналах. 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
навчання, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.
Здатність проводити дослідження в межах вузької спеціалізації,
виявляти проблеми, ставити задачі та вирішувати їх, використовуючи
відповідні методи наукових досліджень.
Дослідницькі навички. Здатність до самостійного вивчення нових
методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного
профілю професійної діяльності.
Лідерські навички. Здатність до ефективного етичного спілкування із
суб”єктами взаємодії та в колективі (групі).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ЗК-б
ЗК-7

ЗК-8
ЗК-9

Здатність дослідження і управління функціонуванням інтегрованих
транспортних систем
Здатність ДО визначення та ЗЗСТОСУВЗННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НЗПРЯМКЇВ

СК-І
СК-2

МОДЄЛІОВЗННЯ ТраНСПОРТНИХ ПРОЦЄСіВ

Здатність використання сучасних технологій транспортноекспедиторської діяльності на автомобільному транспорті
Здатність до проведення проектного аналізу щодо інноваційних і
ск-4 інвестиційних
проектів
ЗДаТНіСТЬ ДО управління ЛЗНЦІОГЗМИ поставок та ЛОГіСТИЧНШ/ІИ
СК-5
центрами
Здатність
управління вантажними
до
перевезеннями на
СК-б
автомобільному транспорті
Здатність до управління пасажирськими перевезеннями на
СК-7
автомобільному транспорті
Здатність дослідження і управління рухом транспортних засобів
СК-8
(автомобілів)
Здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних
СК-9
технологій на автомобільному транспорті
СК-1 0 Здатність до оптимізації процесів у транспортному середовищі
Здатність використовувати сучасні методи навігації в транспортних
СК-1 ]
технологіях на автомобільному транспорті
Здатність врахування впливу митних особливостей при формуванні
СК-1 2
транспортних технологій
СК-З

ШИфр

РН-І

7 - Програмні результати навчання
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Зміст результату навчання
РЄЗУЛЬТаТИ НЗВЧЗННЯ за загальними КОМПЄТеНТНОСТЯМИ
Розробити, організувати та реалізувати проект по актуальній темі
дослідження у сфері транспортних технологій. Розподілити завдання
між виконавцями та визначити терміни виконання.

Вибрати необхідні положення із законодавчих актів з охорони праці,
цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, що
РН-2
дослідження. Уміти
стосуються відповідної проблематики
застосувати ці положення на практиці.
Уміти самоорганізовутися і розподіляти свій робочий час для
РН-З
виконання завдань, виділяти час для самоосвіти у професійній сфері.
Розширити, доповнити чи модифікувати існуючі наукові теорії
РН-4 власними ідеями і доробками, що базуються на синтезі набутих знань
та практичного досвіду. Перевірити існуючі наукові гіпотези.
Зібрати вихідні дані для реалізації проекту та виконати їх аналіз
шляхом використання сучасних інформаційних та комунікаційних
РН-5
засобів, інтерпретувати результати. Сформулювати мету, задачі,
предмет та об”єкт дослідження.
Критикувати та аналізувати інформаційні джерела на рідній та
РН-б іноземній мові, робити висновки. Дискутувати на обрану тему із
використанням наукових категорій.
Представити результати аналізу чи дослідження у друкованій чи
РН-7 іншій формі іноземною чи рідною мовою. Перекласти терміни,
реферат та анотацію на іноземну мову.
Мотивувати та критикувати виконавців, передбачити наслідки дій та
РН-8 окреслювати очікувані результати. Виконати економічну оцінку
проекту, визначити прямий та непрямий ефект.
Вміти застосовувати наукові результати профільних дисциплін для
розробки оптимальних умов функціонування транспортних систем,
РН-9 за допомогою вдосконалених технологічних правил і процедур,
методик вимірювання в цілях отримання результатів наукових
досліджень.
Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і
самостійно навчатись новим методам
РН-І 0 загальнокультурний рівень,
дослідження, до змін наукового і науково-виробничого профілю в
своїй професійній діяльності.
Вміти вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом
РН-І ]
ділового спілкування.
Здатність самостійно набувати і використовувати в практичній
РН-І 2 діяльності нові знання і уміння, зокрема в нових областях знань,
безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності.
Вміти розробляти стратегії транспортних технологій, визначати цілі
обмеження застосовності, уміти
РН-І З проектування, критерії ефективності,
розробляти нові методи і засоби проектування транспортних
технологій.
Здатність здійсшовати авторський супровід процесів проектування,
РН-І 4 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.
Здатність здійсшовати збір, аналіз науково-технічної інформації,
РН-І 6
вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.
Уміти проводити розробку і дослідження теоретичних і
РН-І 7
експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності.
Уміти формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і
РН-І 8 практики транспортних технологій, розробляти методи вирішення
нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційШ/Іх завдань.
Результати навчання за спеціальними (фахові, предметні)

компетентностями

РН-І 9
РН-2О
РН-21

РН-22

РН-2З

РН-24
РН-25
РН-26
РН-27
РН-28
РН-29
РН-ЗО

Удосконалення підходів і методів щодо дослідження і управління
функціонуванням інтегрованими транспортними системами
Обґрунтування доцільності заходів з удосконалення транспортних
технологій із використанням моделювання транспортних процесів.
Виконувати оцінку ефективності обраних заходів.
Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних технологій
транспортно-експедиторського обслуговування.
Удосконалювати підходи і методи щодо проведення комерційного,
технічного, соціального, екологічного, інституційного, фінансового1
економічного аналізу при розробці інноваційних і інвестиційних
проектів
Аналізувати і обґрунтовувати застосовування сучасних методик,
мати здатність проводити аналіз і розрахунок економічних
показників діяльності ланцюга поставок і логістичних центрів.
інформаційні
Використовувати
для
ресурси
проведення
моделювання ланцюгів поставок.
Розробляти заходи щодо управління вантажними перевезеннями із
використанням моделювання процесів перевезень вантажів за видами
транспорту.
Розробляти заходи щодо управління пасажирськими перевезеннями
із використанням моделювання процесів перевезень вантажів за
видами транспорту.
Аналізувати і обґрунтовувати доцільність застосування наукових
рекомендацій і сучасних методів управління рухом автотранспортних
засобів
і
Володіти
дослідження
навичками
щодо
теоретичних
експериментальних моделей управління надійністю та ефективністю
транспортних технологій на автомобільному транспорті
Володіти навичками щодо застосування сучасних оптимізаційних
процесів у транспортному середовищі
Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних методів навігації
в транспортних технологіях на автомобільному транспорті.
Проводити розробку і дослідження впливу митних особливостей при

формуванні транспортних технологій
8 - Форми

Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до

атестації здобувачів вищої освіти

Публічний захист (демонстрація)
роботи (магістерської роботи)

кваліфікаційної

Перевірка кваліфікаційної роботи на плагіат.
Анотація кваліфікаційної роботи має бути розміщена
кваліфікаційної
роботи
на сайті вищого навчального закладу та кафедри
Вимоги до змісту і обсягу кваліфікаційної роботи
(магістерської роботи):
кваліфікаційна робота повинна бути науковотеоретичним або експерт/ментальнитх/І дослідженням
Вимоги до
одного з актуальних завдань напряму підготовки
публічного захисту здобувача вищої освіти у галузі знань 27 - Транспорт,
(демонстрації)
за спеціальністю 275 - Транспортні технології (на
автомобільному транспорті);
обсяг (кількість сторінок) та структура роботи
вказівками
до
методичними
регламентується
виконання магістерської роботи.
освітньої
Атестація випускника
програми спеціальності 27503 Транспортні
технології (на автомобільному транспорті) завершується видачею документу
встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації: Магістр з транспортних технологій за
спеціалізацією «Організація перевезень і управління на автомобільному
транспорті».
Таблиця

1

.

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій
Класифікація компетентностей за НРК
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Зміст
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ЗК-і

2

Загальні компетентності
Здатність ініціювати, розробляти та виконувати
індивідуально або у в1тчизнян1и (1нтернац1ональн1и)
груш проекти з удосконалення виробничих процесів на

13141516
+

+

+

+

транспорті.

ЗК-2

Здатність організовувати роботу колективу, а також
мотивувати та керувати його роботою
Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з
різних джерел за допомогою сучасних інформаційних
та комунікаційних технологій.
.

ЗК-З

зк-4

Здатність визначати економічні показники та
забезпечувати якість виконання робіт при розробці та
реалізації комплексних дій та проектів з дотриманням
умов праці, положень цивільного захисту та охорони
навколишнього середовища.

ЗК-5

Здатність спілкуватися із фаховою та загальною
аудиторіями, представляти інформацію в усній,
друкованій чи іншій формі рідною та іноземною
мовами на професійному рівні.

ЗК-б

ЗК-7

Здатність використовувати на практиці різні теорії в
області навчання, ефективно застосовуючи основні
педагогічні концепції.
Здатність проводити дослідження в межах вузької
спеціалізації, виявляти проблеми, ставити задачі та
вирішувати їх, використовуючи відповідні методи
наукових досліджень.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК-І
СК-2
СК-З
СК-4
СК-5
СК-б
СК-7
СК-8
СК-9
СК-1 0

Здатність дослідження і управління функціонуванням
інтегрованих транспортних систем
Здатність
визначення
та
до
застосування
напрямків
моделювання транспортних
перспективних
процесів
Здатність використання інноваційних технологій
транспортно-експедиторської діяльності
Здатність до проведення проектного аналізу шодо
інноваційних і інвестиційних проектів
Здатність до управління ланцюгами поставок та
логістичними центрами
Здатність до управління вантажними перевезеннями за
видами транспорту
Здатність до управління пасажирськими перевезеннями
за видами транспорту
і
Здатність
дослідження
управління
рухом
транспортних засобів (суден)
Здатність до управління надійністю та ефективністю
транспортних технологій за видами транспорту
Здатність до оптимізації процесів у транспортному
середовиші

+

+

СК-1 ]
СК-1 2

2
Здатність використовувати сучасні методи навігації в
транспортних технологіях за видами транспорту
Здатність врахування впливу митних особливостей при
формуванні транспортних технологій

Таблиця 2

Матриця відповідності визначених освітньою програмою
результатів навчання та загальних компетентностей

Компетентності
Загальні компетентності

Програмні результати навчання
Зміст

Шифр

2

1

РН-І

РН-2

РН-З

Розробити, організувати та реалізувати проект по актуальній темі
дослідження у сфері транспортних технологій. Розподілити
завдання між виконавцями та визначити терміни виконання.
Вибрати необхідні положення із законодавчих актів з охорони
цивільного захисту та 'охорони навколишнього
праці,
середовища, що
стосуються в1дпов1дної проблематики
дослідження. Уміти застосувати ці положення на практиці.
Уміти самоорганізовутися і розподіляти свій робочий час для
виконання завдань, та виділяти час для самоосвіти у професійній
сфері.

РН-4

РН-5

РН-б

РН-7

Інтегральна

компетентн1сть

Розширити, доповнити чи модифікувати існуючі наукові теорії
власними ідеями і доробками, що базуються на синтезі набутих
знань та практичного досвіду. Перевірити існуючі наукові
гіпотези.
Зібрати вихідні дані для реалізації проекту та виконати їх аналіз
інформаційних
та
шляхом ' використаннясучасних
засобів,
комун1кац1йних
інтерпретувати
результати.
сформулювати мету, задачі, предмет та об”єкт дослідження.
Критикувати та аналізувати інформаційні джерела на рідній та
іноземній мові, робити висновки. Дискутувати на обрану тему із
використанням наукових категорій.
Представити результати аналізу чи дослідження у друкованій чи
іншій формі іноземною чи рідною мовою. Перекласти терміни,
реферат та анотацію на іноземну мову.

3

Здатність розв”язувати
і
складні
задачі
проблеми у певній
галузі
професійної
або
у
діяльності
процес1 навчання, шо
передбачає проведення
та/або
д00ЛідЖЄНЬ
здійснення інновацій та
характеризується
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Компетентності
Загальні компетентності

Програмні результати навчання
Шифр

Зміст
2

РН-8

РН-9

РН-ІО

РН-ІІ
РН-12

РН-ІЗ

РН-14

РН-15

РН-Іб

Мотивувати та критикувати виконавців, передбачити наслідки
дій та окреслювати очікувані результати. Виконати економічну
оцінку проекту, визначити прямий та непрямий ефект.
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.
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.
Вміти вільно користуватися рідною і іноземною мовами як
засобом ділового спілкування.
Здатність самостійно набувати і використовувати в практичній
діяльності нові знання і уміння, зокрема в нових областях знань,
безпосередньо не пов'язаних з сферою діяльності.
Вміти розробляти стратегії транспортних технологій, визначати
обмеження
цілі
критерії
ефективності,
проектування,
застосовності, уміти розробляти нові методи і засоби
проектування транспортних технологій.
Здатність
здійснювати
супровід
процесів
авторський
проектування, впровадження і супроводу інформаційних систем і
транспортних технологій.
Уміти знаходити компроміс між різними вимогами (вартості,
якості, термінів виконання) як при довгостроковому, так і при
короткостроковому плануванні, знаходження оптимальних
рішень.
Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації,

Інтегральна
компетентність
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Компетентності
Загальні компетентності

Програмні результати навчання
Шифр
1

РН-17
РН-18

Зміст
2

вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.
Уміти проводити розробку і дослідження теоретичних і
експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності.
Уміти формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і
практики транспортних технологій, розробляти методи
вир1шення нестандартних завдань 1 нові методи вир1шення
традиційних завдань.

Інтегральна

компетентн1сть
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Таблиця 3

Матриця відповідності визначених СВО
результатів навчання та спеціальних (фахових) компетентностей
Компетентності
Професійні компетентності

Програмні результати навчання
Шифр

1

РН-19

РН-20

РН-21

Зміст

2

Інтегральна

компетентн1сть
3

Здатність розв”язувати
і
складні
задачі
певній
проблеми у
галузі
професійної
і
або
методів діяльності
Удосконалення підходів
у
і
управління процесі навчання, що
щодо дослідження
функціонуванням
інтегрованими передбачає проведення
та/або
досліджень
транспортними системами
здійснення інновацій та
характеризується
невизначеністю умов і
вимог
Обґрунтування доцільності заходів
щодо удосконалення транспортних
із
технологій
використанням
моделювання транспортних процесів.
Виконувати оцінку ефективності
обраних заходів.
доцільність
Обґрунтовувати
застосування сучасних технологій
транспортно-експедиторського
обслуговування.
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РН-22

РН-23

РН-24

РН-25

РН-26

Удосконалювати підходи і методи
щодо проведення комерційного,
технічного,
соціального,
екологічного,
інституційного,
фінансового і економічного аналізу
і
інноваційних
розробці
при
інвестиційних проектів
і
Аналізувати
обґрунтовувати
застосовування сучасних методик,
мати здатність проводити аналіз і
розрахунок економічних показників
діяльності ланцюга поставок і
логістичних
центрів.
інформаційні
Використовувати
для
ресурси
проведення
модулювання ланцюгів поставок.
Розробляти заходи щодо управління
із
вантажними
перевезеннями
моделювання
використанням
вантажів
процесів
перевезень
автомобільним транспортом.
Розробляти заходи щодо управління
пасажирськими перевезеннями із
моделювання
використанням
процесів
пасажирів
перевезень
автомобільним транспортом.
і
Аналізувати
обґрунтовувати
доцільність застосування наукових
рекомендацій і сучасних методів
управління рухом транспортних
засобів

РН-27

РН-28

РН-29

РН-ЗО

Володіти
навичками
щодо
і
дослідження
теоретичних
моделей
експериментальних
надійністю
управління
та
ефективністю
транспортних
технологій
автомобільному
на
транспорті
Володіти
навичками
щодо
застосування
сучасних
оптимізаЦійних
процесів
у
середовищі
транспортному
доцільність
Обґрунтовувати
методів
застосування
сучасних
навігації в транспортних технологіях
на автомобільному транспорті.
Проводити розробку і дослідження
впливу митних особливостей при
формуванні транспортних технологій

УПІ Перелік нормативних Документів, на яких базується освітня
програма
Закон України від 01.07.2014 р. М 1556-УП «Про вищу освіту» [Режим
доступу: Шїр://2а1(оп4.ґас1а. яоула/Іашз/ зпош/ 1 556-18];
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. М 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
освіти»
здійсшоється
підготовка
здобувачів
вищої
[Режим
доступу: Шїр://2а1(оп4.ґас1а. яоула/Іашз/ 5110ш/266-201 5-п];
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. М 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти» [Режим доступу: Шїр://2а1(оп4.ґасіа.яоу.иа/1ашз/5110ш/1 1872015-п/ра8е];
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. М 1341 «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу:

.

.

.

.

Шїр://2а1(оп4.ґас1а.яоула/Іашз/зпош/І 341 -201 1-п];

Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: Ьїїр://шшш.и1(тзїаї.%оу.иа/];
Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»
ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: Шїр://шшш.с11(003.сош/];
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ЕЗСІ) [Режим доступу: Шїр://і11ес1.отама/ішааез/сіос/

.

.

.

04 2016 ЕЗСт 2015.рс1ї];

ІтеґпаїіопаІ Зїапсіаґсі С1а55ії1саїіоп ої Есіисаїіоп (ІЗСЕВ 2011): ПМЕЗСО
Іпзїіпце їот Зїаїізїісз [Режим доступу: Шїр://шшш.иі5.ипезсоотя/есіисаїіоп/
сіосишепїз/ізсесі-201 1- епрсії '
ІЗСЕВ Ріе1с15 ої Есіисаїіоп апсі Тґаіпіщ; 2013 (ІЗСЕВ-Р 2013):ПМЕЗСО
Іпзїіпце їот Зїаїізїісз [Режим доступу: Шїр://шшш.иі5.цпе5со.отд/Есіисаїіоп/

.

.

Восишепїз/ізсесі-ї1е1с15-ої-есіисаїіоп-[ґаіпіпя-20 1 3 .рсії];
10.Е(2Р-ЬЬЬ Епґореап ОпаІіїїсаїіопз Рташешотічїот ЬіїеІощ; Ьеашіпд [Режим
доступу: Шїрз://ес.еиґора.еи/рІОІеиз/зіїез/еас-еої/ї11е5/Ьґос11ехр епрсії];
11.0Р-ЕНЕА ОцаІіїїсаїіоп Рташешотіч ої Ше Епґореап Нідпеґ Есіисаїіоп Атеа
[Режим доступу:11[їр://шшш.е11еа.іпїо/аґїісІе-сіеїаіІз.азрх?Аг[іс1еІс1=67]
1 2 Закон
«Про
України
[Режим
доступу:
транспорт»
81
6
Шїр ://шшш.с1паор. сош/ШшІ/3
/с10с-2а1(оп-и1(таііпі-рто-[ґапзрогї]

-

.

13.Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства
освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 М 3) [Режим доступу:
Шїр ://шоп. ноу. иа/асїіуіїу/есіисаїіоп/ґеїотша-озуіїі/паиічоуо-ше[ос1іс1ша-ґас1а-

шіпізїеґз[уа/шеїосіісЬпі-ґеКошепсіас2іуі.ШШІ] ;

14.Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу:
Шїр://і11ес1.отдиа/ішаяез/сіос/04 2016 ґо2ґоЬ1еппуа озу ртояґаш 2014 [ет
риз-оїїтсерсії '

глосарій: вища освіта [Режим доступу:
Шїр://і11ес1.оґяла/ішаяез/сіос/04 2016 яІоззаґіу УізЬа озуіїа 2014 [ешриз-

15.Національний

ойісерсіі

освітній

'

16.Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний
[Режим
огляд
доступу:
Ьїїр://і11ес1.ог8.иа/іша%е5/

сіос/04 2016 Код/Цой зізіїеші 2аЬе5р уаКозїі УО ПА 2015.рс1Ї|'

17.Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник
[Режим
доступу:
користувача
СтиісіеШїр://і11ес1.оґяла/ішаяез/сіос/04 2016 ЕСТЗ Пзеґз
2015 [Лчтаіпіапрсіі

.

