
Профіль освітньої програми 

 Загальна інформація  
Офіційна назва 

освітньої програми  
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ)  

Спеціальність  275 Транспортні технології (за видами) 
Галузь знань  27 Транспорт 
Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу  

Бакалавр,  

бакалавр з транспортних технологій  

Тип диплому та  
обсяг освітньої 

програми  

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців  

Наявність 

акредитації  
  

Цикл/рівень  Перший (бакалаврський) рівень;  
НРК України – 7 рівень;  
FQ-EHEA – перший цикл;  
ЕQF-LLL – 6 рівень  

Вимоги до рівня 

освіти вступника  
Наявність повної загальної середньої освіти або ОКР - молодший 

спеціаліст  

Мова(и) викладання  Українська 
Термін дії освітньої 

програми  
5 років  

Мета освітньої програми  

  Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі транспортні технології, 

яка займається дослідженням закономірностей, що визначають умови 

раціональної організації транспортного обслуговування та 

транспортних процесів і охоплює проблеми формування та 

забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного 

комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази – мережі 

шляхів сполучення, транспортних, складських і перевантажувальних 

засобів. 

Характеристика освітньої програми  
Предметна область  Об’єкт вивчення – транспортні системи та технології; 

Цілі навчання – набуття компетентностей в застосуванні принципів 

та методів управління транспортними системами та технологіями; 

Теоретичний зміст предметної області - поняття, концепції, 

принципи та їх використання для пояснення фактів та прогнозування 

результатів функціонування транспортних технологій 

Орієнтація освітньої 

програми  
Освітньо-професійна програма.  

Спрямованість програми – прикладна, практична. 



Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

Загальна – діяльність з організації та управління в сфері 

транспортних технологій. Ключові слова - транспортні технології, 

транспортні системи, організація і регулювання дорожнього руху, 

організація перевезень пасажирів і вантажів.  
Особливості 

програми  
- 

Придатність випускників  до 

працевлаштування та подальшого навчання  
Придатність до 

працевлаштування  
Технік-технолог, фахівець з технічної , автотехнічної експертизи, 

інженер з безпеки руху, фрахтівник, диспетчер.  

Подальше навчання  Здобуття ступеня магістра.  
Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання  
Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через виробничу практику. 
Оцінювання  Письмові екзамени, практика, презентації, захист курсових робіт, 

звітів з виробничої та переддипломної практик, дипломна робота  
Програмні результати навчання  

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом 

ПРН–1. Працювати за професійною діяльністю. 

ПРН–2. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, 

дискутувати, звітувати державною мовою. 

ПРН–3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, 

дискутувати, звітувати іноземною мовою на достатньому для 

професійної діяльності рівні. 

ПРН–4. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і 

комунікаційні технології. 

ПРН–5. Досліджувати, експериментувати, аналізувати та оцінювати 

процеси та параметри транспортних систем. 

ПРН–6. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження 

формальної освіти та самоосвіти. 

ПРН–7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї. 

ПРН–8. Розробляти, проектувати, управляти проектами. 

ПРН–9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації 

безпечної діяльності. 

ПРН–10. Розробляти та використовувати транспортні технології з 

врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища. 

ПРН–11. Організовувати, планувати діяльність, знаходити рішення 

та робити висновки в команді та автономно. 

ПРН–12. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і 

системи. Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати 

системний аналіз та прогнозування роботи транспортних систем. 

ПРН–13. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації 

навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки 

проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати 

механізми та засоби проведення навантажувально-

розвантажувальних робіт. 



ПРН–14. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в 

різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів 

(суден) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання 

перевезення. 

ПРН–15. Організовувати та управляти перевезенням пасажирів та 

багажу в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип 

транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Організовувати 

обслуговування пасажирів на вокзалах та пасажирських терміналах. 

ПРН–16. Оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати 

схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології 

оперативного управління транспортними потоками. 

ПРН–17. Вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. 

Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів 

взаємодії видів транспорту. 

ПРН–18. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх 

ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами 

постачань. Визначення функцій логістичних центрів. Аналізувати 

особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків. 

ПРН–19. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити 

рішення оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати 

ефективність інфраструктури та технології функціонування 

транспортних систем. 

ПРН–20. Оцінювати соціальний та економічний ефект транспортних 

технологій. Робити висновки щодо співвідношення між соціальними 

і економічними показниками транспортних систем. 

ПРН–21. Досліджувати складові ергономічності транспортних 

систем. Встановлювати їх ефективність і надійність. 

ПРН–22. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної 

діяльності. 

ПРН–23. Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати 

методи оформлення митної документації. Використання методів 

митного контролю. 

ПРН–24. Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації 

транспортних засобів (суден). Оцінювати елементи конструкції 

транспортних засобів (суден). Установлювати зв'язок між 

елементами конструкції транспортних засобів (суден). 

ПРН–25. Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. 

Експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні 

системи у перевізному процесі. Використовувати електронні карти. 

ПРН–26. Використовувати методи організації транспортно-

експедиторського обслуговування різних видів сполучення. 

ПРН–27. Досліджувати фактор людини. Експериментально 

оцінювати параметри функціонального стану людини-оператора. 

Робити висновки стосовно працездатності, надійності, 

втомлюваності людини-оператора. 



Програмні 
результати 
навчання, визначені 
вищим навчальним  

закладом   

  

ВПРН–28. Демонструвати розуміння фундаментальних принципів 

буття людини, природи, суспільства. Співпрацювати з колегами, 

представниками інших культур та релігій, прибічниками різних 

політичних поглядів тощо. 

ВПРН–29. Аналізувати головні тенденції історичного розвитку 

українського народу, аргументувати свої погляди на дискусійні 

моменти української історії та сучасного суспільного життя 

ВПРН–30. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. Уміння діяти соціально відповідально 

та громадсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), 

поважати різноманітність та міжкультурність 

ВПРН–31. Демонструвати політичну обізнаність в особливостях 

форм державного укладу 

ВПРН–32. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, критичності та самокритичності. 

 
Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове 

забезпечення  
Кадровий склад програми характеризується висококваліфікованими 

науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені та 

вчені звання. До викладання спеціальних фахових дисциплін 

залучаються провідні спеціалісти регіону, які мають великий досвід 

роботи в транспортній галузі. 
Матеріальнотехнічне 

забезпечення  
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях з мультимедійним 

обладнанням. Практичні заняття проводяться в спеціалізованих 

комп’ютерних класах та лабораторіях. Ергономічна лабораторія 

оснащена сучасним обладнанням, приладами, вимірювальною і 

діагностичною апаратурою. 
Інформаційне та 

навчальнометодичне 

забезпечення  

Кожна навчальна дисципліна навчального плану забезпечена 

навчально-методичним комплексом. В навчанні використовується 

електронна база бібліотеки з режимом WEB- доступу, власні 

навчально методичні розробки викладачів кафедр Університету. 

Всі студенти та співробітники зареєстровані на ресурсах Microsoft, 

мають корпоративні акаунти. Завдяки цьому для них відкритий 

доступ до розширеного набору хмарних сервісів, а також більшості 

ліцензійних продуктів компанії Microsoft. Програмний комплекс PTV 

Vision®, який включає в себе інструменти для планування 

транспортної мережі на всіх рівнях. AnyLogic - програмне 

забезпечення для імітаційного моделювання. 
Академічна мобільність  

Національна 

кредитна 

мобільність  

- 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

Програма Еразмус+ 

Розвиток потенціалу в галузі вищої освіти 

(E+CBHE) 



Партнерська угода 

Номер проекту - 585832-EPP-1- 2017-1- IT-EPPKA2- CBHE-JP 

Розумний транспорт і логістика для міст SmaLog  
Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти  

- 

  


