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ПЕРЕДМОВА

Освiтня програма (ОГШ) для пiдготовки здобувачiв фаховоi передвищоi

освiти ОПС <<Фаховий молодший бакалавр) за спецiа_пьнiстю 274

<<Двтомобiльний транспорр> мiстить обсяг кредитiв еКТС, необхiдний ДлЯ ЗДОбУТТЯ

вiдповiдного ступеня (рiвня) фаховоi передвищоi освiти; перелiк компетентностей
v ! ' ,бувачiв фаховоi передвищоi освiти,випускника; нормативний змlст пlдготовки здо

сформуЛьований У TepMiHax результатiв навчання; форми атестацii здобувачiв

фаховоi передвищоi освiти; вимоги до наявностi системи внутрiшнього

забезпеченнJI якостi фаховоi передвищоi освiти.

Розроблено робочою групою ,Щержавного навчulльного закпаду

<<Ссверодонецьке вище професiйне училиц(е) у складi:

1. Дртамонова IHecca Iгорiвна - спецiалiст вищоi категорii, старшиЙ виклаДаЧ,

голова цикловоi KoMicii автомобiльного напрямку, керiвник робОчОi ГРУПИ;

2. Щрушляк Валерiй Миколайович - спецiалiст вищоi категорii, старшиЙ

викладач, викладач цикловоi KoMicii автомобiльного напрямку, член рОбОЧОi ГРУПИ;

3. СлюсаренкО олексаНдр ВолоДимировИч - спецiалiст вищоi категорii, старший

викладач, викладач цикловоi KoMicii автомобiльного напрямку, Член РОбОЧОi ГРУПИ.



1. Профiль ocBiTHboi програми фахового молодшого бакалавра

зi спецiальностi 274 <сАтомобiльний транспорт)

1 - Загальна iнформацiя

Повна назва закладу
вищоi освiти та
структурного
пiдроздiлу (кафедри)

.Щержавний навчальний заклад кСеверодонецьке вище

професiйне училище)

Сryпiнь вищоi освiти
та назва квалiфiкацii
мовою оригiналу

Освiтньо-професiйний ступiнь - фаховий молодший бакалавр

Квалiфiкацiя - MexaHiK

Офiцiйна назва
освiтпьоi програми

Автомобiльний транспорт

Тип диплому та обсяг
ocBiTHboi програми

,Щиплом фахового молодшого бакшlавра, одиничний

120 кредитiв еКТС, TepMiH навчання 1 piK 10 мiсяцiв

Наявнiсть акредитацii MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
Сертифiкат про акредитацiю вiд 31жовтня 2017 року
серiя НЩ }ф 1394423

Щикл/рiвень Нацiональна рамка квалiфiкацiй УкраiЪи - 5 piBeHb

Перелумови Наявнiсть повноi загальноi середньоi освiти та ocBiTнbo-

квалiфiкацiйного рiвня квалiфiкованого робiтника за

вiдповiдним напрямом

Мова викладання УкраiЪська мова

TepMiH дii ocBiTHboi
програми

З 01.09.2020 року

Iнтернет-адреса
постiйного розмiщення
опису ocBiTHboi
програми

htф ://svpu-profi . l g.ua/

2 - Мета ocBiTHboi програми

фaxiвця,якийзДaTенсaмocтiйнoвиpiшyвaтиcклaДнi
спецiалiзованi виробничi чи начальнi завдання, успiшно виконувати професiйнi обов'язки

по експлУатацii, ремонту, вiдновлення та контролю яксiстi автомобiпьного транспорту, ix

окремих агрегатiв, систем i деталей, нести вiдповiдальнiсть за результати cBoci дiяльностi

та контролювати iнших осiб у певних ситуацiях

3 - ХарактерIIстика ocBiTнboi програми



область (галузь
знань,
спецiальнiсть)

Га_гlузь знань 27 кТранспорт>
Спецiальнtсть 27 4 кАвтомобiльний транспорт)

Орiснтацiя
ocBiTHboi
програми

Освiтньо-професiйна програма зi спецiальностi 274 кАвтомобiльний
транспорт> пiдготовки фахового молодшого бакалавра спрямована на
здобуття особою професiйно opieHToBaHoT пiдготовки, яка базуеться на
загальновiдомих положеннях та результатах сучасних наукових

дослiдженнях з обслуговування та ремонту автомобiлiв i двигунiв, в

рамках яких можлива под€lльша професiйна кар'ера .

Основний фокус
ocBiTHboi
програми та
спецiалiзацii

Спецiальна ocBiTa в галузi автомобiльного транспорту. Акцент на
здатностi забезпечувати виконання професiйних обов'язкiв та
керiвництва середнього рiвня пов'язаних з експлуатацiею та ремонтом
об'сктiв автомобiльного транспорту. Поняття, принципи загально-
технiчних та автомеханiчних наук, сучасного автомобiлебудування,
експлуатацii та ремонту об' eKTiB автомобiльного транспорту
з метою вирiшення завдань пов'язаних з ix надiйною експлуатацiею.
Застосування комплексу знань та навичок iз використання: пристроiЪ
та приладiв для здiйснення вимiрювань параметрiв та характеристик

рухомого складу, його систем, дета-rrей, об'сктiв iнфраструктури та Тх

складових; фiзичних та математичних iмiтацiйних моделей об'ектiв
автомобiльного транспорту; оформлення технiчноi докуплентацii.

особливостi
програми

Освiтня програма фахового молодшого бакалавра передбачае

теоретичну i практичну пiдготовку з виконання рiзних видiв

дiагностування, технiчного обслуговування автомобiлiв та ремонту ix
агрегатiв; оформлення технiчноi документацii; виконання робочих
креслень деталей, зварних з'еднань, складirльних одиниць; виконання
необхiдних технiчних розрахункiв; складання технологiчного процесу
виконання

роботи, яка виконуеться у виробничiй дiльницi; пiдготовку
виробництва ) щоденно забезпечувати нормування завдань бригадам,
своечасну розстановку робiтникiв згiдно робочих мiсць, органiзацiю
та контроль додержання технологiчних процесiв; на ocHoBi
обладнання, що с наJIвним встановити операцiйний маршрут
проходження деталей (агрегатiв) пiд
час ремонту; правила та норми охорони працi.

4 - Придатнiсть випускЕикiв до працевлаштування та подальшого навчання

Придатнiсть
до працевлашту-
вання

Фахiвець здатний виконувати професiйну роботу за нацiональним
класифiкатором УкраiЪи кКласифiкатор професiй> !К 003 :20 1 0

1222.2 майстер виробничоi дiльницi
|222.2 майстер з ремонту транспорту
|222.2 майстер контрольний (дiльницi, цеху)
|226 начаslьник майстернi
|222 начаslьник змiни (транспорт)
|222.2 майстер з ремонту устаткування (транспорт)



31 15 MexaHiK;

31 l5MexaHiK автомобiльноТ колони (гаража);

3 1 15 MexaHiK з ремонту транспорту;

3115 MexaHiK дiльницi;
31 15 MexaHiK цеху;
3 1 15 MexaHiK виробництва;

3 1 1 STexHiK конструктор (MexaHiKa);

31 15 технiк-технолог (MexaHiKa);

Подальше
навчання

особа мас право на подальше навчання на першому (бакалаврському)

piBHi за НРК - б piBeHb

5 - Викладання та оцiнювання

Викладання
навчання

Пiдходи до освiтнього
компетентнlснии.

процесу: пробпемно-орiентований,

Форми органiзацii освiтнього процесу: лекцii, пабораторнi роботи,
семiнари, практичнi заняття, самостiйна робота з методичним

забезпеченням) виконrlння курсових проектiв i робiт, консультацiТ з

викладачами, практична пiдготовка. Проведення виiЪних та натурних

практик. Варiативний пошук необхiдного рiшення на ocнoBi гуртковоi

роботи. Заняття мають iнтерактивний, науково-пiзнавальний характер,

проводяться з використанням сучасних iнформацiйно-комунiкативних
технологiй.

Оцiнювання Тестування, захист доповiдей i рефератiв, презентацii, захист звiтiв з

лабораторних i практичних робiт, контрольнi роботи, розрахунково-
графiчнi роботи, письмовi та ycHi залiки, письмовi та ycHi екзамени,

захист звiтiв з практики, захист курсових робiт i проектiв, атестацiя *

розробка та захист дипломного проекту.

6 - Програмнi компетентностi

Iнтегральна
компетентнiсть

Здатнiсть розв'язувати типовi спецiалiзованi задачi та практичнi

проблеми в галузi транспорту у процесi навчання, що передбачае

застосування теорiй та методiв динамiки, мiцностi, стiйкостi,

рацiональноi оптимiзацii, довговiчностi, надiйностi та безпеки машин,

конструкцiй, спорул, установок, агрегатiв, устаткування, приладiв i ix
елементiв; застосування iнформацiйних технологiй, наукомiстких

комп'ютерних технологiй, систем автоматизованого проектування,

програмних систем iнженерного аналiзу i комп'ютерного

iнжинiрингу; управлiння проектами, маркетингу i характеризусться

комплекснiстю та невизначенiстю умов.
Загальнi
компетентностi

(зк)

ЗК-01. Володiти активною цромадянською позицiею, що фунтуеться
на демократичних переконаннях, гуманiстичних та етичних цiнностях.
ЗК-02. Здатнiсть застосовувати фаховi та фундапlонтаJIьнi знання у
професiйнiй дiяльностi.
ЗК-03. Здатнiсть органiзовувати роботу вiдповiдно до вимог охорони
працi, технiки безпеки та протипожежноi безпеки на об'ектах
автомобiльного транспорту при iх виробництвi, експлуатацii,



оОслуговуваннi та peMoHTi ... l

зк_04. Здатнiсть уЪвiдомлювати соцiальну значУЩiсть cBoci профrcсiТ, 
I

застосовувати принципи деонтологii при виконаннi професiйних

обов'язкiв.
зк_05. Здатнiсть до усноi та письмовоi дiловоi комунiкацii державною

та iноземними мовами для спiлкування у професiйнiй та соцiально-

культурнiй сферах, володiння фаховою термiнологiею iноземною

мовою. Здатнiсть до усвiдомленого поповнення i розширення
комунiкативних навичок у професiйнiй сферi впродовж життя,

зк_06. воподiння навиками використання сучасного програмного

забезпечеНня. Internet-pecypciB i роботи в комп'ютерних мережах,

володiння основними методами, способами i засобами отримання,

зберiгання та переробки i використання технiчноi iнформацii у
професiйнiй дiяльностi.
зir_от. Здатнiсть ефективно планувати та рацiонально органiзовувати

професiйНу лiяльнiСть; використовувати органiзаторськi навички дJIя

ппанування роботи колективу.
зк_0-8. Здатнiсть спiлкуватися та спiвпрацювати з фахiвцями iнших

галузей, адаптуватися у соцiальному та професiйному середовищi.

зк_оg. Здатнiсть усвiдомлювати вiдповiдальнiсть за результати свосi

професiйноi дiяльностi перед громадськiстю.
зiс_iо. Здатнiсть вирiшувати проблеми у нових i нестандартних

професiйних ситуацiях з урахуванням стану та розвитку
автомобiльного транспорту, соцiальноi i етичноi вiдповiдальностi за

прийнятi рiшення.
зiс-rt. здатнiсть застосовувати професiйнi та особистiснi якостi для

забезпечення конкурентоспроможностi на украiъському та

мiжнародному ринку працi.

Фаховi
компетентностi

спецiальностi
(Фк)

ffiBикopистoByBaTиyпpoфесiйнiйдiяльнocтiзнaнн'I
нормативно-правових, законоДавчих aKTiB Украiни, правил технiчноi

експпуатацii автомобiльного транспорту та iх систем,

Фк_02. Здатнiсть використовувати у професiйнiй дiяльностi знання з

устроЮ iнфрастрУктурИ автомобiЛьногО транспорТу, органiзацiТ руху i

перевезень, розрiзняти об'скти автомобiльного транспорту та ix
складовi, визначати вимоги до ixHboi конструкцii.

Фк_03. Здатнiсть проведення вимiрювального процесу i оцiнки його

результатiв на ocцoBi знань про методи метрологii, стандартизацii та

сертифiкацii.
Фк_04. Здатнiсть застосовувати отриманi знання для розробки i

впровадження технОлогiчниХ процесiв, технологiчЕого устаткування i

технологiчного оснащення, засобiв автоматизацii та механiзацii при

виробництвi, експлуатацii, peMoHTi та обслуговуваннi дорожнiх

транспортIIих засобiв автомобiльного транспорту, ix систем та

елементiв.
Фк_05. ЗдатнiстЬ здiйснювати дiяльнiсть з розробки, оформлення та

впровадження у виробництво документацii щодо визначеностi

технологiчних процесiв виробництва, експлуатацii, ремонту та

обслуговування об'ектiв автомобiльного транспорту, ix систем та

iнших iнструктивних вказiвок, правил та методик.



| Фк-Oб. Здатнiсть розробляти з урахуванням естетичних, йiцнiсних i
економiчних параметрiв технiчнi завдання i технiчнi умови на
проектування дорожнiх транспортних засобiв та iнфраструктури
автомобiльного транспорту о його систем та окремих елементiв;
складати плани розмiщення устаткування , технiчного оснащення та
органiзацii робочих мiсць, розраховувати завантаження устаткування
та покtlзники якостi продукцii.
Фк-07. Здатнiсть органiзовувати технологiчнi процеси виробництва,
дiагностування, технiчного обслуговування й ремонту дорожнiх
транспортних засобiв автомобiльного транспорту, ix систем та
елементiв.
ФК_08. Здатнiсть органiзовувати експлуатацiю дорожнiх
транспортних засобiв автомобiльного транспорту, та об'ектiв
транспортноi iнфраструктури у вiдповiдностi до вимог нормативно-
правових aKTiB УкраiЪи.
Фк-09. Здатнiсть органiзовувати виробничу дiяльнiсть структурних
пiдроздiлiв пiдпрИсмств, малиХ колективiв виконавцiв (бригад,
дiльниць) щодо виробництва, експлуатацii, ремонту та
обслуговування об'ектiв автомобiльного трtlнспорту, ix систем та
елементiв, включати обгрунтування технологii виробниlмх процесiв.
Фк-10. Здатнiсть застосовувати методи та засоби технiчних
вимiрювань, технiчнi регламенти, стандарти та iншi нормативнi
документи при технiчнiй дiагностицi, технiчному обслуговуваннi та
peMoHTi дорожнiх транспортних засобiв автомобiльного транспорту, ix
систем та елементiв.
Фк-11. ЗдатнiстЬ застосовуватИ сучаснi програмнi засобИ дJIя

розробки проектно-конструкторськоi та технологiчноi документацii зi
створення, експлуатацii, ремонту та обслуговування дорожнiх
транспортних засобiв автомобiльного транспорту, ix систем та
елементiв.
Фк-12. ЗдатпiстЬ органiзовувати дiю системи звiтностi та облiку
(управлiнського, статистичного, технологiчного) роботи структурних
пiдроздiлiв пiдприемств автомобiльного транспорту, здiйснювати
адмiнiстративне дiловодство, документування та управлiння якiстю
нормативно-правових aKTiB, iнструкцiй та мотодик.
Фк-13. Здатнiсть аналiзувати технiчно-економiчнi та експлуатацiйнi
покЕlзники дорожнiх транспортних автомобiльного транспорту, ix
систем та елементiв з метою виявлення та усунення негативних
чинникiв та пiдвищення ефективностi виробничого процесу.
Фк-14. Здатнiсть приймати активну участь у наукових дослiдженнях
та експериментЕж, аналiзувати, iнтерпретувати i моделювати на ocHoBi
iснуючих наукових концепцiй okpeMi явища i процеои у професiйнiй
дiяльностi з формулюванням аргументованих висновкiв.
Фк-15. Здатнiсть застосовувати математичнi та статистичнi методи
при зборi, систематизацii, узагальненнi та обробцi науково-технiчноi
iнформацii, пiдготовцi оглядiв, анотацiй, скJIадання рефератiв, звiтiв та



бiблiографii по об'ектах дослiдження, брати участь у наукових

дискусiях i процедурах захисту наукових робiт рiзного рiвня та
виступiв з доповiдями та повiдомленнями по тематицi проведених

дослiджень, володiти способами поширення i популяризацiТ

професiйних знань, проводити навчально-виховну роботу з учнями.
7 - Програмнi результати навчання (ПРН)

Компе-
TeHTHocTi

Результати навчання Сфера

загальнi компетентностi

зк-01 РН 1. Проводити професiйну дiяльнiсть у ,соцiальнiй
взасмодii основанiй на гуманiстичних i етичнцц зq,с4дах

Афективна

зк-02 когнiтивна

зк-03 РН 3. ,Щотримуватись вимог охорони працi, технiки безпеки
та санiтарно-гiгiенiчного режиму при здiйсненнi
професiйноi дiяльностi

когнiтивна
Психомоторна

зк_04 РН 4. ,Щотримуватись принципiв деонтологii та етики у
професiйнiй дiяльностi

когнiтивна
Афективна
Психомоторна

зк_05 РН 5. Здiйснювати
трудового процесу
мовою

професiйне спiлкування з учасникаIuи
сучасною украiнською лiтературною

когнiтивна

РН 6. Використовувати навички ycHoi та письмовоТ
комунiкацii iноземною мовою, аналiзуючи тексти фаховоi
направленостi та перекладати iншомовнi iнформацiйнi
джерела

Афективна

зк-06 РН 7. Здiйснювати професiйну лiяльнiсть використовуючи
iнформацiйнi технологii, кIнформацiйнi базп даних)),
Klnternet-pecypcи, програlr,rнi засоби та iншi iнформацiйно-
комунiкацiйнi технологii

когнiтивна
Психомоторна

зк-07 РН 8. Використовувати принципи формування трудових
pecypciB; виявляти резерви пiдвищення ефективностi працi
спiвробiтникiв об'ектiв автомобiльного транспорту

Психомоторна

зк-08 РН 9. .Щотримуватись
взаемодii з копегаIии,
працювати у командi

норм спiлкування у професiйнiй
керiвництвом, rIнями, ефективно

Психомоторна
Афективна

зк-09 Афективна

зк- 10 РН 11. Аргументувати iнформацiю для прийняття рiшень,
нести вiдповiдальнiсть за них у стандартних i
нестандартних професiйних ситуацiях

когнiтивна
Афективна
Психомоторна

зк- 11 РН |2. ,,Щемонструвати свою професiйну. дiяльнiсть та
особистiснi якостi на ринку

Афективна

Фаховi компетентностi

Фк_01 РН 13. Планувати та реалiзовувати професiйну дiяльнiсть
на ocHoBi нормативно-правових та законодавчих aKTiB

Украiни, правил технiчноi експпуатацii автомобiльного

когнiтивна
Психомоторна



транспорту Украiни, iнструкцiй та рекомендацiй з

експлуатацii, ремонту та обслуговування дорожнiх
транспортних засобiв автомобiльного транспорту, ix систем

та елементiв
Фк-02 РН t4. Iдентифiкувати об'екти автомобiльного транспорту,

iх системи та елементи

когнiтивна

Фк-03 РН 15. Органiзувати проведення вимiрювшIьного

експерименту i очiнки його результатiв

Психомоторна

Фк-04 РН 16. Розробляти та впроваджувати технологiчнi процеси,

технологiчне устаткування i технологiчне оснащення,

засоби автоматизацii та механiзацii при виробництвi,

експлуатацii, peMoHTi та обслуговуваннi дорожнiх
транспортних засобiв автомобiльного транспорту, ix систем
та елементiв

когнiтивна

Фк-05 РН 17. Розробляти, оформляти та впроваджувати у
виробництво документацiю щодо визначеностi

технологiчних процесiв виробництва, експлуатацii,

ремонту та обслуговування, ix систем та iнших
iнструктивних вказiвок, правил та методик

когнiтивна

Фк_ 06 РН 18. Розробляти технiчнi завдання i технiчнi умови на

проектування об'сктiв автомобiльного транспорту, його

систем та окремих елементiв; складати ппани розмiщення

устаткування,, технiчного оснащення та органiзацii робочих
мiсць, визначати склад та площi примiщень, розраховувати
завантаження устаткування та покtr}ники якостi продукцii

когнiтивна

Фк-07 РН 19. Аналiзувати технологiчнi процеси виробництва й

ремонту дорожнiх транспортних засобiв автомобiльного
транспорту як об'екта управлiння

когнiтивна

РН 20. Розробляти управлiнськi рiшення щодо подальшого

функцiонування структурних пiдроздiлiв пiдприемства з

оцiнкою якостi iх продукцii

когнiтивна
Афективна

Фк_08 РН 2|. Органiзовувати експлуатацiю дорожнiх
транспортних засобiв автомобiльного транспорту, ix систем

та елементiв

когнiтивна

Фк-09 РН 22. Органiзовувати виробничу дiяльнiсть структурних

пiдроздiлiв, малих колективiв виконавцiв (бригад,

дiльниць), щодо виробництва, експлуатацii, ремонту та

обслуговування дорожнiх транспортних засобiв

автомобiльного транспорту, Тх систем та елементiв

когнiтивна
Психомоторна

РН 2З. Обrрунтовувати технологii виробничих процесiв Психомоторна

Фк- 10 РН 24. Використовувати методи та засоби технiчних
вимiрювань, технiчнi регламенти, стандарти та iншi
нормативнi документи при технiчнiй дiагностицi дорожнiх
транспортних засобiв автомобiльного транспорту, ik систем
та елементiв

когнiтивна



Фк_ 11 рн 2а В"користовувати сучаснi програIvIнi засоби для
'розробки проектно-конструкторськот та технологiчноi

документацii зi створення, експлуатацii, ремонту та

обслуговування дорожнiх транспортних засобiв

автомобiльного транспорту, ix систем та елементiв

когнiтивна
Психомоторна

Фк- 12 когнiтивна

рН П Иiйснювати адмiнiстративне дiловодство,

документування та управлiння якiстю згiдно нормативно-

правових aKTiB, iнструкцiй та методик

когнiтивна
Психомоторна

Фк- 13 РН ZВ.Дналiзувати технiко-економiчнi та

показники дорожнiх транспортних засобiв

транспорту, ix систем та елецчЦр_

експпуаташiйнi
автомобiльного

когнiтивна

Фк- 14

Фк- 15

РН ZФ. Брати участь у наукових дослiдженнях

та експериментах

когнiтивна
Психомоторна

когнiтивна

Hi та статистичнi методи

при зборi, систематизацii, узагальненнi та обробцi науково-

технiчноi iнфЬрмаuii

когнiтивна
Психомоторна

когнiтивна

РН 3З. ф"т, участь в наукових дискусiях i процедурах

захисту наукових робiт рiзного рiвня та виступiв з

доповiдями та повiдомленнями по тематицi проведених

дослiджень

когнiтивна

РН ЗЦЛроводити популяризацiю професiйних знань

навчально-виховну роботу з учнями

та когнiтивна
Психомоторна

8 - Ресурсне забезпечення реалiзачii програми

Кадрове
забезпечення

,що реалiзацii програми залучаються педагогlчн1 працlвники, якl за

квалiфiкачiею вiдповiдають профiлю i напряму дисциплiн, Що

викладаються, мають необхiдний стаж педагогiчноi роботи та досвiд

практичнот роботи. В тому числi залучаються педагогiчнi працiвники з

науковими ступенями та вченими званнями, викладачi-методисти, а

також висококвалiфiкованi спецiалiсти з досвiдом роботи за фахом. З

метою пiдвищення фахового рiвня, Bci педагогiчнi працiвники у

встановпенi законоДавствоМ термiни, але не рiдше нiж раЗ у п'ять poKiB,

проходять пiдвищення квалiфiкацii.

Матерiально
-технiчне

навчально - лабораторна база дозвоJuIе органiзувати та проводити заняття

з ycix IIавчальнИх дисципЛiн в повнОму обсязi. ,Щля проведення лекцiйних

занять використовуються мультимедiйнi комплекси. Навчшlьнi кабiнети та



забезпечення необхiдним обпаднанням, засобалли наочностi,

приладами та iнструментами для проведення лабораторних та практичних

занять. При пiдгОтовцi фахiвцiв використовуються комп'ютернi класи, якi

дозволяють впроваджувати сучаснi iнновацiйнi технологii навчання та

забезпечувати iнформатизацiю навчального процесу. Примiщення та

аудиторii вiдповiдають будiвельним та санiтарним нормам,

Iнформацiй-
не та
навчально-
методичЕе
забезпечення

ffiблiотекИ пiдрулниками i посiбниками, фаховими

перiодичними виданнями та авторськими розробками педагогiчних

працiвникiв; офiцiйний веб-сайт, наявнiсть електронного ресурсу

навчально-методичних матерiалiв навчальних дисциплiн; використання

вiртуального навчr}льного середовиIца.

9 - Академiчна мобiльнiсть

Нацiональна
кредитна
мобiльнiсть
Мilкнародна
кредитна
мобiльнiсть
Навчання
iноземних
здобувачiв вищоi
освiти

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми
та ilх логiчна послiдовнiсть

2.1. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми

Код
навчал

ьноТ

дисцип
лiни

Компоненти ocBiTHboi програivи

(навчальнi дисциплiни, KypcoBi проокти (роботи),

практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
годин/

кредитiв

Форма
пiдсумкового

контролю

Нормативнi компоненти ОП

1. ItaM заzальttоt пidzоmовкu

зк.1 Iсторiя Украiни 45l1,5 Екзаrr,rен

зк.2 Основи фiлософських знань 45l|,5 Екзамен

зк.3 Соцiологiя 45l|,5 Залiк

зк,4 Культурологiя 45l|,5 За-тliк



зк.5 Основи правознавства 45l1,5 Залiк

зк.6 Економiчна теорiя 45l|,5 Залiк

зк.7 Y-pai'rr""-" мова (за професiйним спрямуванням) 45l1,5 Екзаtrцен

зк.8 I"озеr"а,о"а (за професiйним спрямуванням) 150/5 Залiк

зк.9 оiзлl"не 
"иховання 

(поз кредитна дисциплiна) |з5l4,5 За-тliк

зк.10 Взаемозамiннiсть, стандартизацiя та

технiчнi вимiрювання

45l|,5 Залiк

зк.11 Фiзика 45l|,5 За-тliк

зк.12 Екологiя 45l1,5 Залiк

зк.lз Електротехнiка i електронiка 7512,5 Заrriк

зк.14 Вища математика 6812,25 Екзамен

зк.15 Креслення 75l2,5 Залiк

зк.16 обчислювальна TexHiKa 6812,25 Залiк

зк.17 EKoHoMiKa пiдприемства 45l1,5 Залiк

зк.18 Технiчна MexaHiKa 90lз Екзамен

Разом за циклом |020l34

2. It аш професiйно'i пiDzоmовка

пк.1 Автомобiлi 7512,5 | Екзамен

пк.2 Органiзацiя та планування пiдприемств 45l1,5 Екзамен

пк.3 Безпека житгсдiяльностi 45lt,5 Залiк

пк.4 Електрообладнання автомобiлiв 45l|,5 Екзамен

пк.5
Т""r"r"Й конструкцiйних матерiалiв та

матерiалознавство

45l1,5 Екзамен

пк.6
Використання експJryатацiйних матерiалiв та

економiя паливо-енергетичних pecypciB

45l|,5
Залiк

пк.7 Технiчна експлуатацiя автомобiлiв 1 50/5 Екза:rлен

Курсовий про9кт

пк.8 Основи технологii ремонту 45lt,5 Екзамен
Курсовий проект

пк.9 Автомобiльнi перевезення 45l|,5 Зшiк



пк.10 Правила безпеки дорожнього руху 90lз Екзамен

Разом за циклом 630l2l

Практична пiдготовка:
- навчальна (механiчна) практика

- виробнича (технологiчна)
- виробнича (переддипломна) практика

90/3

з60l1^2

lз5l4,5

Усього практичноi пiдготовки 585/19,5

Щипломне проектування 21019

Загальний обсяг нормативних компонент : 83,5

4.Вибiрковi компоненти ОП *

4.1. Ifикл вибору навчальпого закладу

впк.1 Автомобiльнi двигуни |20l4 Залiк

впк.2 Перспективнi напрямки розвитку
конструкцii автомобiлiв

45l1,5 Залiк

впк.3 Iнформацiйнi технологii в галузi 6012 Залiк

впк.4 Технiчна та комп'ютерна дiагностика 105/3,5 Залiк

впк.5 Технологiя ремонту 90lз Залiк

впк.6 Охорона працi в галузi 45l|,5 Екзаtrлен

впк.7 Спецiалiзований рухомий скпад 45l|,5 Залiк

Разом за циклом вибору ВНЗ 510/17

4.2. Щикл вiльного вибору студента

всп.1 Комплексна механiзацiя технопогiчних процесiв Залiк

всп.2 Транспортна логiстика
Залiк

всп.3 Транспортне право Залiк

всп.4 Технiчне обслуговування легкових автомобiлiв
Залiк

всп.5 Проблеми надiйностi транспортних засобiв Залiк

всп.6 паливна економiчнiсть автомобiля Залiк

всп.7
Нетрадицiйнi джерела енергii та енергозберiгаючi

технологii Залiк

всп.8 Iнтелектуальнi транспортнi системи За-пiк



разом за блоком 27019

Загальний обсяг вибiркових компонентiв: 26

Екзаменацiйнi cecii 315/10,5

ЗАГДЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВIТНЪОI ПРОГРАМИ 120,0

Позакредитнi дисциплiни:

- фiзичне виховання 4,5 Залiк

J. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Форми атестацii
здобувачiв
вищоi освiти

Дтестацi" випускникiв ocBiTHboi програми за спецiальнiстю 214

кАвтомобiльний транспорт) проводиться у формi захисту диппомного
проекту.
Виконання та захист дипломного проекту включае комплексну перевlрку

теоретичних знань та рiвня практичноi пiдготовки за зазначеною

спецiальнiстю. Результати захисту дипломного проекту визначаються

оцiнками кВiдмiнно>, к,Щобре>, кЗадовiльно>>, кНезадовiльно> та
завершуеться видачею документу встановленого зразка про здобуття

квалiфiкацii 31 15 MexaHiK.
Дтестацiя здiйснюсться вiдкрито i публiчно екзаменацiйною комiсiею.

Вимоги до
квалiфiкацiйноi

роботи/проекту

к"аrrфi*ачiйна робота повинна мiстити результати виконання аналiтичних

та теоретичних, системотехнiчних або експеримент€}льних дослiджень
одного з актуальних завдань спецiа.пьностi 274 <Автомобiльний транспорт))

в рамках об'ектiв професiйноi дiяльностi фахових молодших бакалаврiв, а

також результати проектування, модолювання, iмппементацii та тесТУВаННЯ

заданих у завданнi до виконання роботи комп'ютерних засобiв та

демонструвати досягнення результатiв навчання, визначених цим
стандартОм i освiтньою програмою, здатнiсть автора логiчно, на пiдставi

сучасних наукових методiв викладати своi погляди за темою роботи,
обrрунтовувати вибiр технiчного i програмного забезпечення, робити
обrрунтованi висновки i формулювати KoHKpeTHi пропозицii та рекомендацii
щодо отриманих результатiв.

У квалiфiКацiйнiЙ роботi не може бути академiчного плагiату, фальсифiкацii
та списування.

Квалiфiкацiйнi роботи мають бути оприлюдненi на офiцiйному сайтi

i 
закладу фаховоi передвищоi освiти.
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