
Профіль освітньої програми  

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Розумний транспорт і логістика для міст 

Спеціальність 275 Транспортні технології (за видами) 

Галузь знань 27 Транспорт 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий (магістерський) 

магістр з транспортних технологій 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 

рік 9 місяців 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 

 

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність першого (бакалаврського) ступеню або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Мова(и) викладання Українська мова, англійська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

Програма впроваджена в 2018 році, діє до наступного планового 

оновлення 

Мета освітньої програми 

 Метою освітньої програми є здобуття компетенцій, достатніх для 

вирішення складних проблем у галузі транспортних систем 

урбанізованих територій на основі передового досвіду та технологій, 

розроблених у європейських країнах у сфері інтелектуального 

міського транспорту та логістики. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область 1. Об’єкт вивчення – транспортні системи урбанізованих 

територій та інтегровані транспортні системи; 

2. Цілі навчання – отримання теоретичних знань, умінь і 

навичок, достатніх для вироблення нових ідей, вирішення складних 

проблем у галузі транспортних технологій, які вивчають 

закономірності, що визначають умови раціональної організації 

транспортних послуг та транспортних процесів та охоплюють 

проблеми побудови та забезпечення ефективної експлуатації 

транспортних компонентів, розвитку її матеріально-технічної бази; 

3. Теоретичний зміст предметної області - поняття, стратегії, 

принципи та їх використання для дослідження та прогнозування 

результатів функціонування транспортних систем та технологій; 

4. Методи, методики – інноваційні, словесні, наочні, практичні, 

активні методи навчання, змішане навчання, дистанційні курси, 

підхід «живої лабораторії»; 

Інструменти та обладнання – галузева інфраструктура, аудіо-

візуальне обладнання, лабораторне обладнання, прикладне 

програмне забезпечення. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Комплексний підхід до вирішення транспортних проблем 

урбанізованих територій. Інтеграція інтелектуальних транспортних 

та інформаційних технологій в управлінні транспортними системами 

міст. 



Особливості 

програми 

Програма розроблена в рамках проекту Erasmus + КА2 Підвищення 

потенціалу вищої освіти, містить приклади найкращих європейських 

практик вирішення складних проблем у галузі транспортних систем 

та логістики. 

Окремі навчальні дисципліни викладаються англійською мовою. 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Посада наукового співробітника, інженера-дослідника в наукових, 

дослідницьких, проектних організаціях. Посади інженера з 

транспорту, логіста, аналітика та\або консультанта в сфері 

транспортних систем та технологій. Посади викладача у закладах 

вищої освіти. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти. 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, 

виконання проектів, дослідницька робота, дослідження функціонування 

реальних об’єктів, підготовка кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, тести, практика, контрольні, курсові 

роботи та проекти, презентації, магістерська робота 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

РН–1. Розробити, організувати та реалізувати проект по актуальній 

темі дослідження у сфері транспортних технологій. Розподілити 

завдання між виконавцями та визначити терміни виконання. 

РН–2. Вибрати необхідні положення із законодавчих актів з охорони 

праці, цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, 

що стосуються відповідної проблематики дослідження. Уміти 

застосувати ці положення на практиці. 

РН–3. Уміти самоорганізовуватися і розподіляти свій робочий час 

для виконання завдань, та виділяти час для самоосвіти у професійній 

сфері 

РН–4. Розширити, доповнити чи модифікувати  існуючі наукові 

теорії власними ідеями і 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–6. 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–10. 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–11. Вміти вільно користуватися рідною і іноземною мовами як 

засобом ділового спілкування. 

РН–12. 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–13. Вміти розробляти стратегії транспортних технологій, 

визначати цілі проектування, критерії ефективності, обмеження 

застосовності, уміти розробляти нові методи і засоби проектування 

транспортних технологій 

РН–14. Здатність здійснювати авторський супровід процесів 

проектування, впровадження і супроводу інформаційних систем і 

транспортних технологій. 

РН–15. Уміти знаходити компроміс між різними вимогами (вартості, 

якості, термінів виконання) як при довгостроковому, так і при 

короткостроковому плануванні, знаходження оптимальних рішень. 

РН–16. Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної 

інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики 

дослідження. 

РН–17. Уміти проводити розробку і дослідження теоретичних і 

експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності. 

РН–18. Уміти формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і 

практики транспортних технологій, розробляти методи вирішення 

нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційних 

завдань. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

 

РНСВ–31. Володіти навичками щодо оцінки ефективності 

функціонування транспортних потоків у містах та заходів з 

організації дорожнього руху. Аналізувати та володіти навичками 

дослідження і проектування об’єктів транспортної інфраструктури. 

РНСВ–32. Проектувати логістичні процеси в ланцюгах поставок, 

ураховувати вплив людського фактору на параметри технологічних 

процесів перевезення вантажів і пасажирів. 

РНСВ–33. Проектувати, планувати бюджет логістичних витрат та 

організовувати реалізацію управлінських логістичних рішень щодо 

їх оптимізації із одночасним дотриманням умови забезпечення 

необхідного рівня якості логістичних послуг. 

РНСВ–34. Розробляти заходи щодо управління запасами, оцінювати 

ефективність функціонування логістичної системи, враховуючи 

стратегії управління запасами. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Якісний рівень професійної підготовки магістрів забезпечується 
кваліфікованим науково-педагогічним складом кафедри, до якого 
входять доктори та кандидати наук, професори, доценти. Два 
викладача мають сертифікат про володіння англійською мовою на 
рівні В-2. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях з мультимедійним 

обладнанням. Практичні заняття проводяться в спеціалізованих 

комп’ютерних класах. Передбачено використання прикладних 

програмних продуктів, зокрема програмне забезпечення для 

імітаційного моделювання Vissum, оцінки впливу на екологію 

Copert. 



Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчальні курси забезпечені необхідними навчально-методичними 

матеріалами, передбачено використання системи дистанційного 

навчання Moodle. Навчально-методичні матеріали доступні у 

читальних залах наукової бібліотеки. 

Передбачено безоплатний доступ по ресурсів MS Office 356. 

Прикладні програмні продукти мають вільну ліцензію. 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Не передбачено 

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 

Відповідно до Правил прийому на навчання до  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
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