


ПЕРЕДМОВА  

  

Освітня програма (ОПП) для підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти ОКР «Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 274 

«Автомобільний транспорт» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 

здобуття відповідного ступеня (рівня) фахової передвищої освіти; перелік 

компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 

форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти.  

 

       Розроблено проєктною групою Відокремленого структурного підрозділу 

«Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету» у складі: 

 

 

1.      ВОЩАН ВОЛОДИМИР  ГРИГОРОВИЧ – голова циклової комісії 

технічних дисциплін, спеціаліст I кваліфікаційної категорії, викладач 

технічних дисциплін, керівник проектної групи 

 

2.     ПИЛИПЕНКО НІНА ПЕТРІВНА – спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач циклової комісії технічних дисциплін, член проєктної 

групи.  

 

3.     ЛИСЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ – спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії, викладач циклової комісії технічних дисциплін, 

член проєктної групи.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профіль освітньої програми «Автомобільний транспорт»                         

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»                                                 

галузь знань 27 «Транспорт» 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

Відокремлений структурний підрозділ «Маслівський 

аграрний фаховий коледж ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету» 

Рівень освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Рівень освіти – фахова передвища освіта. 

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр 3115-механік 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», галузі знань   

27 «Транспорт» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 

кредитів ЄКТС, денна – 3 роки 10 місяців, заочна- 2 роки         

10 місяців  

Наявність акредитації, 

організація, яка надає 

акредитацію освітній 

програмі 

Сертифікат про акредитацію від 15 лютого 2018 року 

Міністерства освіти і науки України серія УД №10001673 

Рівень програми НРК України – рівень 5 

Передумови наявність базової загальної середньої освіти, повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника 

Мова викладання державна 

Термін дії освітньої 

програми 

Протягом 5 років після акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

Веб-сайт Відокремленого структурного підрозділу 

«Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету» 

2 – Мета освітньої програми 

Формування особистості фахівця, який здатен самостійно вирішувати складні 

спеціалізовані виробничі чи начальні завдання, успішно виконувати професійні 

обов’язки по експлуатації, ремонту, відновлення та контролю якості автомобільного 

транспорту, їх окремих агрегатів, систем і деталей, нести відповідальність за результати 

своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

галузь знань, 

спеціальність 

Галузь знань 27 Транспорт, 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма для фахового молодшого 

бакалавра Прикладне застосування розділів науки і техніки, 

які вивчають зв’язки і закономірності в теорії руху, 

розрахунках, створенні, експлуатації та ремонту об’єктів 

автомобільного транспорту з метою вирішення завдань 

пов’язаних з їх надійною експлуатацією. 

Професійні аспекти – здатність виконувати управлінські 

функції в галузі автомобільного транспорту. Програма 

дослідницька, прикладна, організаційна, технологічна. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі автомобільного транспорту. 

Акцент на здатності забезпечувати виконання професійних 

обов’язків та керівництва середнього рівня пов’язаних з 

експлуатацією та ремонтом об’єктів автомобільного 

транспорту. Поняття, принципи загально-технічних та 



автомеханічних наук, сучасного автомобілебудування, 

експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту 

з метою вирішення завдань пов’язаних з їх надійною 

експлуатацією. Застосування комплексу знань та навичок із 

використання: пристроїв та приладів для здійснення 

вимірювань параметрів та характеристик рухомого складу, 

його систем, деталей, об’єктів інфраструктури та їх 

складових; фізичних та математичних імітаційних моделей 

об’єктів автомобільного транспорту; оформлення технічної 

документації. 

Особливості програми Освітня програма фахового молодшого бакалавра передбачає 

теоретичну і практичну підготовку з виконання різних видів 

діагностування, технічного обслуговування автомобілів та 

ремонту їх агрегатів; оформлення технічної документації; 

виконання робочих креслень деталей, зварних з’єднань, 

складальних одиниць; виконання необхідних технічних 

розрахунків; складання технологічного процесу виконання 

роботи, яка виконується у виробничій дільниці; підготовку 

виробництва , щоденно забезпечувати нормування завдань 

бригадам, своєчасну розстановку робітників згідно робочих 

місць, організацію та контроль додержання технологічних 

процесів; на основі обладнання, що є наявним встановити 

операційний маршрут проходження деталей (агрегатів) під 

час ремонту; правила та норми охорони праці.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

1222.2 майстер виробничої дільниці 

1222.2 майстер з ремонту транспорту 

1222.2 майстер контрольний (дільниці, цеху) 

2149 інженер з якості 

1226 начальник майстерні 

1222 начальник зміни (транспорт) 

1222.2 майстер з ремонту устаткування (транспорт) 

3115 механік автомобільної колони (гаража) 

3115 механік з ремонту транспорту  

3119 технік з підготовки виробництва 

3115 технік-технолог (механіка)  

Професії та професійні назви робіт зазначено відповідно до 

чинної редакції Національного класифікатора України. 

Класифікатор професій ДК 003.2010. 

Подальше навчання особа має право на подальше навчання на першому 

(бакалаврському) рівні за НРК – 6 рівень 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Здійснюється через студентсько-центроване навчання з 

елементами проблемно-орієнтованого навчання, 

самонавчання. Через лабораторні дослідження під час 

лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і 

практичного навчання, курсового проектування 

Оцінювання Проводиться під час поточного і семестрового контролю, 

захисту курсових проектів, тематичних презентацій, 

державної атестації за 4-ри бальною системою 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у сфері 

автомобільного транспорту або у процесі подальшого 

навчання із застосуванням положень, теорій та методів 

фундаментальних, технічних, технологічних, інформаційних 



та соціально-економічних наук, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК-01. Володіти активною громадянською позицією, що 

ґрунтується на демократичних переконаннях, гуманістичних 

та етичних цінностях. 

ЗК-02. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні 

знання у професійній діяльності. 

ЗК-03. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог 

охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки на 

об’єктах автомобільного транспорту при їх виробництві, 

експлуатації, обслуговуванні та ремонті. 

ЗК-04. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї 

професії, застосовувати принципи деонтології при виконанні 

професійних обов’язків. 

ЗК-05. Здатність до усної та письмової ділової комунікації 

державною та іноземними мовами для спілкування у 

професійній та соціально-культурній сферах, володіння 

фаховою термінологією іноземною мовою. Здатність до 

усвідомленого поповнення і розширення комунікативних 

навичок у професійній сфері впродовж життя. 

ЗК-06. Володіння навиками використання сучасного 

програмного забезпечення. Internet-ресурсів і роботи в 

комп’ютерних мережах, володіння основними методами, 

способами і засобами отримання, зберігання та переробки і 

використання технічної інформації у професійній діяльності. 

ЗК-07. Здатність ефективно планувати та раціонально 

організовувати професійну діяльність; використовувати 

організаторські навички для планування роботи колективу. 

ЗК-08. Здатність спілкуватися та співпрацювати з фахівцями 

інших галузей, адаптуватися у соціальному та професійному 

середовищі. 

ЗК-09. Здатність усвідомлювати відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності перед 

громадськістю. 

ЗК-10. Здатність вирішувати проблеми у нових і 

нестандартних професійних ситуаціях з урахуванням стану 

та розвитку автомобільного транспорту, соціальної і етичної 

відповідальності за прийняті рішення. 

ЗК-11. Здатність застосовувати професійні та особистісні 

якості для забезпечення конкурентоспроможності на 

українському та міжнародному ринку праці. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК-01. Здатність використовувати у професійній діяльності 

знання нормативно-правових, законодавчих актів України, 

Правил технічної експлуатації автомобільного транспорту та 

їх систем. 

ФК-02. Здатність використовувати у професійній діяльності 

знання з устрою інфраструктури автомобільного транспорту, 

організації руху і перевезень, розрізняти об’єкти 

автомобільного транспорту та їх складові, визначати вимоги 

до їхньої конструкції. 

ФК-03. Здатність проведення вимірювального процесу і 

оцінки його результатів на основі знань про методи 

метрології, стандартизації та сертифікації. 

ФК-04. Здатність застосовувати отримані знання для 

розробки і впровадження технологічних процесів, 

технологічного устаткування і технологічного оснащення, 

засобів автоматизації та механізації при виробництві, 



експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем 

та елементів. 

ФК-05. Здатність здійснювати діяльність з розробки, 

оформлення та впровадження у виробництво документації 

щодо визначеності технологічних процесів виробництва, 

експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та інших  

інструктивних вказівок, правил та методик. 

ФК-06. Здатність розробляти з урахуванням естетичних, 

міцнісних і економічних параметрів технічні завдання і 

технічні умови на проектування дорожніх транспортних 

засобів та інфраструктури автомобільного транспорту , його 

систем та окремих елементів; складати плани розміщення 

устаткування , технічного оснащення та організації робочих 

місць, розраховувати завантаження устаткування та 

показники якості продукції 

ФК-07. Здатність організовувати технологічні процеси 

виробництва, діагностування, технічного обслуговування й 

ремонту дорожніх транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ФК-08. Здатність організовувати експлуатацію дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту, та об’єктів 

транспортної інфраструктури у відповідності до вимог 

нормативно-правових актів України. 

ФК-09. Здатність організовувати виробничу діяльність 

структурних підрозділів підприємств, малих колективів 

виконавців  (бригад, дільниць) щодо виробництва, 

експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів , 

включати обґрунтування технології  виробничих процесів. 

ФК-10.  Здатність застосовувати методи та засоби технічних 

вимірювань, технічні регламенти, стандарти та інші 

нормативні документи при технічній діагностиці, технічному 

обслуговуванні та ремонті дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК-11. Здатність застосовувати сучасні програмні засоби 

для розробки проектно-конструкторської та технологічної 

документації зі створення, експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК-12. Здатність організовувати дію системи звітності та 

обліку (управлінського, статистичного, технологічного) 

роботи структурних підрозділів підприємств автомобільного 

транспорту, здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю нормативно-правових 

актів, інструкцій та методик. 

ФК-13. Здатність аналізувати технічно-економічні та 

експлуатаційні показники дорожніх транспортних 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів з метою 

виявлення та усунення негативних чинників та підвищення 

ефективності виробничого процесу. 

ФК-14. Здатність приймати активну участь у наукових 

дослідженнях та експериментах, аналізувати, інтерпретувати 

і моделювати на основі існуючих наукових концепцій окремі 

явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням 

аргументованих висновків. 



ФК-15. Здатність застосовувати математичні та статистичні 

методи при зборі, систематизації, узагальненні та обробці 

науково-технічної інформації, підготовці оглядів, анотацій, 

складання рефератів, звітів та бібліографії по об’єктах 

дослідження, брати участь у наукових дискусіях і 

процедурах захисту наукових робіт різного рівня та виступів 

з доповідями та повідомленнями по тематиці проведених 

досліджень, володіти способами поширення і популяризації 

професійних знань, проводити навчально-виховну роботу з 

учнями. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

Компетентності Результати навчання Сфера 

Загальні компетентності 

ЗК - 01 РН 1. Проводити професійну діяльність у 

соціальній взаємодії основаній на 

гуманістичних і етичних засадах 

Афективна 

ЗК - 02 РН 2. Застосовувати знання з 

фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін 

Когнітивна 

ЗК - 03 РН 3. Дотримуватись вимог охорони праці, 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічного 

режиму при здійсненні професійної 

діяльності 

Когнітивна 

Психомоторна 

ЗК - 04 РН 4. Дотримуватись принципів деонтології 

та етики у професійній діяльності 

Когнітивна 

Афективна 

Психомоторна 

ЗК – 05 РН 5. Здійснювати професійне спілкування з 

учасниками трудового процесу сучасною 

українською літературною мовою 

Когнітивна 

РН 6. Використовувати навички усної та 

письмової комунікації іноземною мовою, 

аналізуючи тексти фахової направленості та 

перекладати іншомовні інформаційні 

джерела 

Афективна 

ЗК - 06 РН 7. Здійснювати професійну діяльність 

використовуючи інформаційні технології, 

«Інформаційні бази даних», «Internet-

ресурси, програмні засоби та інші 

інформаційно-комунікаційні технології 

Когнітивна 

Психомоторна 

ЗК – 07 РН 8. Використовувати принципи 

формування трудових ресурсів; виявляти 

резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів автомобільного 

транспорту 

Психомоторна 

ЗК - 08 РН 9. Дотримуватись норм спілкування у 

професійній взаємодії з колегами, 

керівництвом, учнями, ефективно працювати 

у команді 

Психомоторна 

Афективна 

 

ЗК - 09 РН 10. Ідентифікувати майбутню професійну 

діяльність як соціально значущу для 

ефективного розвитку країни 

Афективна 

 

ЗК -10 РН 11. Аргументувати інформацію для 

прийняття рішень, нести відповідальність за 

них у стандартних і нестандартних 

професійних ситуаціях 

Когнітивна 

Афективна 

Психомоторна 

ЗК - 11 РН 12. Демонструвати свою професійну 

діяльність та особистісні якості на ринку 

Афективна 

 



Соціальні (фахові) компетентності 

ФК - 01 РН 13. Планувати та реалізовувати 

професійну діяльність на основі нормативно-

правових та законодавчих актів України, 

Правил технічної експлуатації 

автомобільного транспорту України, 

інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх 

транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів 

Когнітивна 

Психомоторна 

 

ФК - 02 РН 14. Ідентифікувати об’єкти  

автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи 

Когнітивна 

 

ФК - 03 РН 15. Організувати проведення 

вимірювального експерименту і оцінки його 

результатів 

Психомоторна 

 

 

ФК - 04 РН 16. Розробляти та впроваджувати 

технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, 

засоби автоматизації та механізації при 

виробництві, експлуатації, ремонті та 

обслуговуванні дорожніх транспортних 

засобів автомобільного транспорту, їх систем 

та елементів 

Когнітивна 

 

ФК - 05 РН 17. Розробляти, оформляти та 

впроваджувати у виробництво документацію 

щодо визначеності технологічних процесів 

виробництва, експлуатації, ремонту та 

обслуговування, їх систем та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик 

Когнітивна 

 

ФК – 06  РН 18. Розробляти технічні завдання і 

технічні умови на проектування об’єктів 

автомобільного транспорту,  його систем та 

окремих елементів; складати плани 

розміщення устаткування, технічного 

оснащення та організації робочих місць, 

визначати склад та площі приміщень, 

розраховувати завантаження устаткування та 

показники якості продукції 

Когнітивна 

 

ФК  - 07 РН 19. Аналізувати технологічні процеси 

виробництва й ремонту дорожніх 

транспортних засобів автомобільного 

транспорту як об’єкта управління 

Когнітивна 

 

РН 20. Розробляти управлінські рішення 

щодо подальшого функціонування 

структурних підрозділів підприємства з 

оцінкою якості їх продукції 

Когнітивна 

Афективна 

ФК - 08 РН 21. Організовувати експлуатацію 

дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів 

Когнітивна 

 

ФК – 09 РН 22. Організовувати виробничу діяльність 

структурних підрозділів, малих колективів 

виконавців (бригад, дільниць), щодо 

виробництва, експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних 

Когнітивна 

Психомоторна 

 

 



засобів автомобільного транспорту, їх систем 

та елементів 

РН 23. Обгрунтовувати технології 

виробничих процесів 

Психомоторна 

 

ФК - 10 РН 24. Використовувати методи та засоби 

технічних вимірювань, технічні регламенти, 

стандарти та інші нормативні документи при 

технічній діагностиці дорожніх транспортних 

засобів автомобільного транспорту, їх систем 

та елементів 

Когнітивна 

 

ФК - 11 РН 25. Використовувати сучасні програмні 

засоби для розробки проектно-

конструкторської та технологічної 

документації зі створення, експлуатації, 

ремонту та обслуговування дорожніх 

транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів 

Когнітивна 

Психомоторна 

 

 

ФК - 12 РН 26. Організовувати дію системи звітності 

та обліку (управлінського, статистичного, 

бухгалтерського та фінансового) роботи 

об’єктів та систем автомобільного 

транспорту 

Когнітивна 

 

РН 27. Здійснювати адміністративне 

діловодство, документування та управління 

якістю  згідно нормативно-правових актів, 

інструкцій та методик 

Когнітивна 

Психомоторна 

 

 

ФК - 13 РН 28. Аналізувати техніко-економічні та 

експлуатаційні показники дорожніх 

транспортних засобів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів 

Когнітивна 

 

 

ФК - 14 РН 29. Брати участь у наукових дослідженнях 

та експериментах 

Когнітивна 

Психомоторна 

РН 30. Аналізувати окремі явища і процеси у 

професійній діяльності з формулюванням 

аргументованих висновків 

Когнітивна 

 

ФК - 15 РН 31.Застосовувати математичні та 

статистичні методи при зборі, систематизації, 

узагальненні та обробці науково-технічної 

інформації 

Когнітивна 

Психомоторна 

РН 32. Підготовлювати огляди, анотації, 

реферати, звіти та бібліографії по об’єктах 

дослідження 

Когнітивна 

 

РН 33. Брати участь в наукових дискусіях і 

процедурах захисту наукових робіт різного 

рівня  та виступів з доповідями та 

повідомленнями по тематиці проведених 

досліджень 

Когнітивна 

 

РН 34. Проводити популяризацію 

професійних знань та навчально-виховну 

роботу з учнями 

Когнітивна 

Психомоторна 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Викладач фахових дисциплін повинен мати рівень вищої освіти – 

другий (магістерський) , ступінь – магістр, відповідати профілю і 

напряму дисциплін , що викладають. Мати необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи. 



Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Слюсарно-механічні майстерні, лабораторії та кабінети з 

обладнанням для проведення лабораторних та практичних робіт. 

Забезпечення освітнього процесу протягом всього циклу 

підготовки за освітньою програмою. 

 Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що 

відповідають існуючим нормативним актам. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Фахові періодичні видання, підручники, посібники тощо, 

навчально-методичні комплекси дисциплін, методичні 

рекомендації щодо курсового та дипломного проектування, 

комп’ютери, мультимедійні системи, інтернет-ресурси 

 

4. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.1. Перелік компонент освітньої програми 
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Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти, практики) 
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Загальна кількість  

годин / кредитів 

ECTS 
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1 2  4 6 

Обов’язкові компоненти ОП  

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ЗК.1 Історія України  2;3 60/2 екзамен 

ЗК.2 Основи філософських знань. 6 60/2 екзамен 

ЗК.3 Соціологія 7 60/2 залік 

ЗК.4 Культурологія  1 60/2 залік 

ЗК.5 Основи правознавства  4 60/2 залік 

ЗК.6 Економічна теорія 3 60/2 екзамен 

ЗК.7 Українська мова(за проф.спрям.) 4 60/2 залік 

ЗК.8 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

5 180/6 залік 

ЗК.9 Фізичне виховання  5;6;7 180/6 залік 

ЗК.10 Технології (вступ до спеціальності)   3 54/2 залік 

ЗК.11 Фізика 2 60/2 залік 

ЗК.12 Екологія  4 54/2 залік 

ЗК.13 Електротехніка і електроніка  5;6 120/4 залік 

ЗК.14 Вища математика 3 90/3 залік 

ЗК.15 Креслення 2 162/5 залік 

ЗК.16 Обчислювальна техніка 2;3 92/3 залік 

ЗК.17 Економіка підприємств 7 90/3 залік 

ЗК.18 Технічна механіка 5;6 180/6 залік 

ЗК.19 Взаємозамінність, стандартизація 

та технічні вимірювання 

5 60/2 залік 

ЗК.20 Основи маркетингу 7 60/2 залік 

 Усього:  1802/59  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ПК.1 Автомобілі 5;6 180/6 екзамен 

ПК.2 Охорона праці 6 60/2 залік 

ПК.3 Безпека життєдіяльності 1 60/2 залік 

ПК.4 Електрообладнання автомобілів 6 60/2 залік 



ПК.5 Технологія конструкційних 

матеріалів та матеріалознавство 

4;5;6 150/5 залік 

екзамен 

ПК.6 Використання експлуатаційних 

матеріалів та економія палива 

6 60/2 залік 

ПК.7 Технічна експлуатація автомобілів 5;6 270/9 курсовий 

проект, 

екзамен 

ПК.8 Основи технології ремонту 6;7 180/6 курсовий 

проект, 

екзамен 

ПК.9 Автомобільні перевезення 7 60/2 залік 

ПК.10 Правила безпеки дорожнього руху 5;6 180/6 залік 

екзамен 

ПК.11 Автомобільні двигуни 7 60/2 залік 

ПК.12 Технічне обслуговування легкових 

автомобілів 

7 60/2 залік 

ПК.13 Організація та планування 

підприємств 

6;7 180/4 залік 

екзамен 

ПК.14 Основи керування автомобілем 7 60/2 залік 

ПК.15 Охорона праці в галузі 7 60/2 екзамен 

 Усього  1680/54  

Практична підготовка 

 Навчальна практика  630/21  

 Виробнича практика    

 Технологічна практика 8 463/18.5  

 Переддипломна практика 8 210/7  

 Усього  673/25,5  

 Разом  1303/46,5  

 Дипломне проектування 8 270/9  

 Екзаменаційні сесії 345/11,5  

 Разом по практичному навчанню 1918/67  

Разом за освітньою програмою 5400/180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурно-логічна схема освітньої програми «Автомобільний транспорт» 

 

            1-й семестр                2-й семестр         3-й семестр                4-й семестр        5-й семестр           6-й семестр         7-й семестр           8-й семестр 

   

 

 

 

   

 

              

 

 

 

  

    

  

 

  

 

    

  

 

  

  

   

  

  

 

   

  

 

  

  

  

 

   

  

 

Основи 

правознавства 

Основи 

філософських 

знань 

Соціологія 

Безпека 

життєдіяльност

і 

Фізика Вища 

математика 

Креслення 

Обчислювальна техніка 

Економічна  

теорія 

Технології вступ 

до спеціальності 

Українська 

мова (за 

проф.спрям.) 

Екологія 

Іноземна мова 

(за проф.спрям.) 

Фізичне виховання 

Історія України Культурологія 

Технології конструкційних матеріалів та матеріалознавство 

Технічна механіка 

Електротехніка і електроніка 

Взаємозамінність, 

стандартизація та 

технічні 

вимірювання 

Правила безпеки дорожнього руху 

Автомобілі 

Електрообладнан

ня автомобілів 

Технічна експлуатація автомобілів Слюсарна практика 

Використання 

експлуатаційних 

матеріалів та 

економія палива 

Економіка 

підприємств

 

 

  

Основи 

маркетингу 

Основи технології ремонту 

Механічна практика 

Демонтажно-

монтажна 

Охорона 

праці 

Організація та 

планування 

підприємств 

Технічне 

обслуговува

ння легкових 

автомобілів 

Автомобільні 

двигуни 

Автомобільні 

перевезення 
Практика на 

СТО і АТП 

Технологічна 

практика 

Переддипломна 

практика 

Дипломне 

проектування 

Основи 

керування 

автомобілем 

Охорона праці 

в галузі 



 

 5. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньої програми «Автомобільний транспорт» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» проводиться у формі захисту дипломного 

проекту . 

Виконання та захист дипломного проекту включає комплексну перевірку 

теоретичних знань та рівня практичної підготовки за зазначеною спеціальністю. Результати 

захисту дипломного проекту визначаються оцінками «Відмінно», «Добре», «Задовільно», 

«Незадовільно» та завершується видачею документу встановленого зразка про здобуття 

кваліфікації 3115 механік. 

 Атестація здійснюється відкрито і публічно здійснюється екзаменаційною комісією.
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7. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентами освітньої програми 
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