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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» 

 

1 – Загальна характеристика 

Мета програми    Забезпечити умови формування і розвитку фаховими 

молодшими бакалаврами програмних компетентностей, 

що дозволять їм оволодіти основними знаннями, 

вміннями, навичками, необхідними для подальшої 

професійної та професійно-наукової діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

   Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста 

базується на загальновідомих положеннях та 

результатах сучасних наукових досліджень в галузі 

транспорту і транспортної інфраструктури з орієнтації 

на прийняття професійних рішень, розв’язання задач і 

проблем автомобільного транспорту. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації  

 Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі 

транспорту і транспортної інфраструктури на 

транспортних підприємствах усіх форм власності. 

Ключові слова: Транспорт і транспортна 

інфраструктура, автомобільний транспорт.   
Цикл/рівень EQF-LLL – 5 рівень, НРК – 5 рівень. 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний. 

180 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 3 роки 10 місяців. 

Єдиний фаховий іспит 

Освітньо-професійний 

ступінь 

   Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт 

Форма здобуття освіти - інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна, мережева); 

- індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на 

виробництві)); 

- дуальна. 

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

   Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

Освітня кваліфікація    Фаховий молодший бакалавр з автомобільного 

транспорту 

Опис предметної 

області 

Об'єктами професійної діяльності випускників є 

процеси, пов’язані з усіма етапами життєвого циклу 

автомобільних транспортних засобів та інфраструктури  

автомобільного транспорту. 

Цілі навчання − підготовка фахівців, здатних 



розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми автомобільного транспорту. 

Теоретичний зміст предметної області − конструкція, 

характеристики, експлуатація автомобільних 

транспортних засобів, відповідні засоби, інфраструктура 

і технології. 

Методи, методики та технології – аналітичні, числові та 

дослідницькі; методи і методики розрахунків 

експлуатаційних характеристик і показників надійності 

автомобільних транспортних засобів; · технології 

експлуатації, діагностування, відновлення 

автомобільних транспортних засобів, їх 

складових;·технології побудови і використання  об’єктів 

інфраструктури автомобільного транспорту; · методи 

техніко-економічних розрахунків показників діяльності 

(ефективності) автомобільного транспорту, 

інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології. 

Інструменти та обладнання:- пристрої та прилади 

для здійснення вимірювання фізичних величин та 

параметрів;·натурні зразки або макети автомобільних 

транспортних засобів та об’єктів інфраструктури 

автомобільного транспорту;·спеціалізоване програмне 

забезпечення. 

Академічні права 

випускників 

   Можливість продовження навчання на початковому 

рівні (короткий цикл) вищої освіти;  

Перший (бакалаврський) рівень. 

Працевлаштування 

випускників 

   Сфера діяльності випускників: виконання робіт з 

обслуговування та ремонту автомобілів, їх вузлів та 

агрегатів, відновлення деталей на виробничій базі 

підприємства, складання технології ремонту деталей, 

оформлення документації. 

По завершенню навчання молодший спеціаліст може 

брати участь у вирішенні професійних завдань: 

 Забезпечення виконання обслуговування 

автомобілів, слюсар;  

 Забезпечення виконання ремонту автомобілів 

його агрегатів та вузлів, слюсар; 

 Конструювання інструментів та пристосувань для 

обслуговування та ремонту автомобілів, технік-

конструктор; 

 Постачання матеріалів та комплектуючих на 

робочі місця, диспетчер виробництва; 

 Технічний контроль якості деталей машин та 

механізмів, які встановлюються на автомобілі, 

контролер слюсарних робіт; 

 Керування виробничими дільницями, майстер 

виробничих дільниць на підприємстві; 

Керування підрозділом підприємства, головний механік. 



Передумови    Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра приймаються: 

 особи, які здобули базову загальну середню освіту 

– для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за денною формою здобуття 

освіти одночасно із виконанням освітньої програми 

профільної середньої освіти професійного спрямування; 

 особи, які здобули повну загальну середню освіту 

(профільну середню освіту, незалежно від здобутого 

профілю); 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника; 

 особи, які здобули будь-який  ступінь вищої освіти.    

Наявність акредитації    Немає 

Мова викладання    Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

   10 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису ОП 

   http://kik-cntu.kr.ua/ 

Технології навчання    Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, кредитно-трансферна 

система організації навчання. Лекції з мультимедійним 

супроводом, семінари, практичні заняття, індивідуальні 

роботи, графічні завдання, курсове проєктування, 

самостійне навчання за допомогою підручників та 

конспектів, практика, консультації з викладачами, 

підготовка кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту), проєктна робота в командах, самостійна 

навчально-пізнавальна робота з підручниками, 

посібниками та конспектами, консультації та співпраця з 

вирішення практичних завдань з роботодавцями, участь 

у професійних конкурсах, проєктне навчання, 

навчальна та виробнича практика на підприємствах. 

Система оцінювання    Система оцінювання якості підготовки студентів 

включає: поточний, модульний, семестровий, 

підсумковий контроль та атестацію здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

   Методи та критерії оцінювання узгоджені з 

результатами навчання і з видами навчальної 

діяльності. Методи оцінювання: усні та письмові іспити, 

заліки, презентації проєктів, поточний та підсумковий 

контроль, курсові проєкти та роботи, індивідуальні 

науково-дослідницькі завдання, захист практичних та 

http://kik-cntu.kr.ua/


лабораторних робіт, захист дипломного проєкту). 

    Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за 4-бальною шкалою оцінювання 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») . 

2 – Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо- професійного 

ступеня фахової передвищої освіти 

Загальні вимоги до обсягу освітньо-професійної програми: 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі базової середньої освіти (після 9 класу) становить до 240 кредитів ЄКТС, у 

тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою 

профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань 

або спеціальності. 

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного 

навчального року. Обсяг одного кредиту ЄКТС складає 1800/60=30 годин. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом 

фахової передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі профільної середньої освіти (після 11 класів) становить 180 кредитів ЄКТС. 

При цьому 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання 

результатів навчання осіб, які вже здобули профільну середню освіту за 

відповідним або спорідненим спеціальності профілем. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом 

фахової передвищої освіти.  

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або 

вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням 

визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить 

не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-професійної програми на основі 

профільної середньої освіти. 

Для освітньо-професійних програм, спрямованих на підготовку фахівців з 

професій для яких запроваджене додаткове регулювання, додаткові вимоги 

можуть встановлюватися відповідно до професійних стандарт. 

3 – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність  

Фаховий молодший бакалавр: повинен вміти 
вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій 
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 
що вимагає застосування положень і методів 
відповідних наук та може характеризуватися певною 
невизначеністю умов; нести відповідальність за 
результати своєї діяльності; здійснювати контроль 
інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 



основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної галузі її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 
і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 
ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях та здійснення безпечної діяльності.  
ЗК 4. Здатність взаємодіяти з колегами, керівниками та 
клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, 
навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері 
навчання, донесення до широкого кола осіб (колеги, 
керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, 
досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності. 
ЗК 5. Здатність до усної та письмової ділової 
комунікації державною та/або іноземною мовами для 
спілкування у професійній сфері. 
ЗК 6. Здатність використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність використовувати у професійній 

діяльності знання нормативно-правових, законодавчих 

актів України, Правил технічної експлуатації 

автомобільного транспорту України, інструкцій та 

рекомендацій з експлуатації, обслуговування та ремонту 

об’єктів автомобільного транспорту та їх систем. 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній 

діяльності знання з основ конструкції, експлуатаційних 

властивостей, робочих процесів і основ розрахунку 

автомобільних транспортних засобів. 

ФК 3. Здатність застосовувати математичні та 

статистичні методи збирання, систематизації, 

узагальнення та обробки інформації. 

ФК 4. Здатність планування, проведення, аналізу 

вимірювального експерименту, опрацювання 

результатів досліджень, оптимізації процесів роботи у 

сфері автомобільного транспорту. 

ФК 5. Здатність розробляти технологічні процеси та 

устаткування, оснащення, засоби автоматизації та 

механізації у процесі експлуатації, при обслуговуванні 

та ремонті об’єктів автомобільного транспорту, їх 

систем та елементів. 

ФК 6. Здатність складати, документувати 

(оформлювати) й оперувати технічною документацією 

технологічних процесів на підприємствах 

автомобільного транспорту. 

ФК 7. Здатність розробляти з урахуванням безпечних, 

економічних, екологічних та естетичних параметрів 

технічні завдання і технічні умови на проєктування 



об’єктів автомобільного транспорту, його систем та 

окремих елементів; складати плани розміщення 

устаткування, технічного оснащення та організації 

робочих місць, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості технологічних 

процесів. 

ФК 8. Здатність аналізувати технологічні процеси 

експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів 

автомобільного транспорту як об’єкта управління, 

застосовувати експертні оцінки для підготовки рішень 

щодо подальшого функціонування підприємства, 

забезпечувати якість його діяльності. 

ФК 9. Здатність організовувати ефективну експлуатацію 

об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів. 

ФК 10. Здатність організовувати ефективну виробничу 

діяльність малих колективів (бригад, дільниць, пунктів) 

структурних підрозділів підприємств автомобільного 

транспорту щодо експлуатації, обслуговування та 

ремонту об’єктів автомобільного транспорту. 

ФК 11. Здатність здійснювати технічну діагностику 

об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів.  

ФК 12. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку та 

програмне забезпечення для розв’язання складних 

спеціалізованих задач автомобільного транспорту.   

ФК 13. Здатність до прийняття рішень щодо відкриття 

малого бізнесу на підставі законодавчих норм чинного 

законодавства, організовувати дію системи звітності та 

обліку (управлінського, статистичного, технологічного) 

роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту, 

здійснювати адміністративне діловодство, 

документування та управління якістю. 

 ФК 14. Здатність виконувати складальні кресленики та 

їх деталей з виконанням необхідних розрахунків. 

ФК 15. Здатність аналізувати техніко – експлуатаційні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх 

систем та елементів з метою виявлення та усунення 

негативних чинників для підвищення ефективності та 

безпеки їх використання. 

4 – Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання        



-РН 1. Мати спеціалізовані емпіричні, теоретичні та практичні знання необхідні 

для самостійного виконання складних спеціалізованих завдань у галузі 

автомобільного транспорту, нести відповідальність за результати своєї діяльності 

та контролювати інших осіб у певних ситуаціях. 

РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово при 

обговоренні професійних питань. 

РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та 

інформаційно-комунікаційні технології для планування, аналізу, контролю та 

оцінювання об’єктів і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних  

властивостей автомобільних транспортних засобів, здійснення техніко-

економічних розрахунків, роботи з проектно-конструкторською документацією та 

виконання інших завдань у галузі автомобільного транспорту. 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах 

даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію.  

РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного розвитку 

персоналу та виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників 

об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 6. Приймати ефективні  рішення, аналізувати  і порівнювати альтернативні 

варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а також 

технічних, економічних, законодавчих та інших аспектів. 

РН 7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті дослідницької професійної 

діяльності, узагальнювати, систематизувати й використовувати її за професійним 

спрямуванням. 

РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-правові та 

законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, Правила технічної 

експлуатації автомобільного транспорту, інструкції та рекомендації, які 

використовуються на автомобільному транспорті. 

РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та 

елементи у спеціалізованому контексті. 

РН 10. Планувати та здійснювати дослідницькі заходи з використанням 

відповідного обладнання, аналізувати їх результати. 

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації у 

процесі експлуатації, при обслуговуванні  та ремонті об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

РН 12. Використовувати, оформляти та впроваджувати у виробництво 

документацію щодо технологічних процесів експлуатації, обслуговування та 

ремонту автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших інструктивних 

вказівок, правил та методик. 

РН 13. Проєктувати об’єкти автомобільного транспорту, його систем та окремих 

елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та 

організації робочих місць, визначати склад та площі приміщень. 

РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й ремонту 

об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 15. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних засобів, їх 

систем та елементів. 

РН 16. Організовувати ефективну виробничу діяльність  малих  колективів  

виконавців  (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту  та 



обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

РН 17. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних  засобів, їх 

систем та елементів з використанням відповідних методів та засобів. 

РН 18. Організовувати дію системи  звітності та обліку (управлінського, 

статистичного)  роботи  об’єктів  та  систем автомобільного транспорту. 

РН 19. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та управління 

якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик. 

РН 20. Аналізувати техніко - експлуатаційні та техніко-економічні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

РН 21. Застосовувати  математичні та статистичні методи для проєктування 

об’єктів і процесів автомобільного транспорту, розрахунку їх характеристик,  

прогнозування  та  розв’язання  інших складних завдань автомобільного 

транспорту. 

РН 22. Доносити до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного 

розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності. 

5. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти    Атестація здобувачів 

фахової передвищої освіти здійснюється у вигляді публічного захисту 

кваліфікаційної роботи  (дипломного проєкту). 

Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання 

спеціалізованої або прикладної задачі із застосуванням теорій та методів 

спеціальності, що використовуються під час професійної діяльності у галузі 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або у 

репозитарії закладу фахової передвищої освіти. 

Вимоги до публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту)    Випускна кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) ставить за мету 

визначення загального науково-технічного, професійного та культурного рівнів 

претендента шляхом контролю його знань і вмінь, оцінку здатності самостійно 

проводити аналіз поставленого завдання, формулювати мету завдання та висновки, 

подавати письмово та усно матеріал роботи та представляти результати під час 

захисту. 

   Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

5 - Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

   Атестація здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється у вигляді публічного захисту 

кваліфікаційної роботи  (дипломного проєкту). 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання 

спеціалізованої або прикладної задачі із застосуванням 

теорій та методів спеціальності, що використовуються 

під час професійної діяльності у галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або у репозитарії закладу фахової 



передвищої освіти. 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту) 

   Випускна кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) 

ставить за мету визначення загального науково-

технічного, професійного та культурного рівнів 

претендента шляхом контролю його знань і вмінь, 

оцінку здатності самостійно проводити аналіз 

поставленого завдання, формулювати мету завдання та 

висновки, подавати письмово та усно матеріал роботи 

та представляти результати під час захисту. 

   Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

6– Ресурсне  забезпечення реалізації програми        

Кадрове забезпечення Всі педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-

професійну програму за кваліфікацією відповідають 

профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають 

необхідний стаж педагогічної роботи та досвід 

практичної роботи. До реалізації програми залучаються 

педагогічні працівники з науковими ступенями та 

вченими званнями, а також висококваліфіковані 

спеціалісти з досвідом роботи за фахом. З метою 

підвищення фахового рівня всі педагогічні працівники 

один раз на п'ять років проходять стажування 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та   
санітарним нормам; повна забезпеченість 
спеціалізованими навчальними лабораторіями, 
комп'ютерами та прикладними комп'ютерними 
програмами (доступ до мережі Інтернет), 
мультимедійним обладнанням; соціальна  
інфраструктура включає спортивну залу, бібліотеку, 
їдальню, медпункт, гуртожиток 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Забезпеченість бібліотеки підручниками і 
посібниками, фаховими періодичними виданнями 
відповідного профілю; 
офіційний веб-сайт містить інформацію про освітні 
програми, навчальну, наукову, проектну і виховну 
діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 
контакти; 
наявність електронного ресурсу навчально-
методичних матеріалів навчальних дисциплін, у т.ч. у 
системі дистанційного навчання 

 

 

  



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми  

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові (проекти) роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Місце в 

логічній 

послідовності 

навчання 

(навчальний 

семестр) 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Нормативні навчальні дисципліни 

1.1 Дисципліни, що формують загальні компетентності 
ОК 1 Історія України 45/1,5 4 залік 

ОК 2 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
45/1,5 

6 екзамен 

ОК 3 Культурологія 45/1,5 5 залік 

ОК 4 Основи філософських знань 45/1,5 5 залік 

ОК 5 Економічна теорія 45/1,5 6 залік 

ОК 6 Основи правознавства 45/1,5 8 залік 

ОК 7 Соціологія(7) 45/1,5 3 залік 

ОК 8 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
180/6,0 

5,6 екзамен 

ОК 9 Фізичне виховання 270/9,0 5,6,7 залік 

ОК 10 Вища математика   90/3,0 5 залік 

ОК 11 Креслення 188/6,25 3 залік 

ОК 12 Технічна механіка 233/7,75 3,4,5 екзамен 

ОК 13 Електротехніка та електроніка 150/5,0 3,4 екзамен 

ОК 14 Технологія конструкційних 

матеріалів 
135/4,5 

4 екзамен 

ОК 15 Обчислювальна техніка 90/3,0 5 залік 

ОК 16 Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання 
105/3,5 

4 екзамен 

ОК 17 Екологія 45/1,5 3 залік 

ОК 18 Безпека життєдіяльності 45/1,5 6 залік 

ОК 19 Фізика ВНЗ 45/1,5 4 залік 

ОК 20 Хімія ВНЗ 45/1,5 4 залік 

ОК 21 Вступ до спеціальності 30/1,0 8 залік 

Разом 1965/65,5   

1.2 Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

ОК 22 Будова автомобіля 218/7,25 4 екзамен 

ОК 23 Електрообладнання автомобілів 128/4,25 5 екзамен 

ОК 24 Використання експлуатаційних 

матеріалів та економія паливно-

енергетичних ресурсів 

105/3,5 

 

5 екзамен 

ОК 25 Технічна експлуатація автомобілів 270/9,0 5,6 екзамен 

ОК 26 Основи технології ремонту 

автомобілів 
240/8,0 

6,7 екзамен 

ОК 27 Організація і планування 

підприємств 
188/6,25 

7,8 екзамен 

ОК 28 Правила і безпека дорожнього руху 165/5,5 5,6 екзамен 

ОК 29  Охорона праці 60/2,0 7 екзамен 

ОК 30 Автомобільні перевезення 83/2,75 8 залік 

ОК 31 Економіка підприємства 83/2,75 7 залік 



Разом 1538/51,25   

1.3 Курсові проєкти/роботи 
ОК 12 Технічна механіка  5  

ОК 25 Технічна експлуатація автомобілів  6  

ОК 26 Основи технології ремонту 

автомобілів 
 

7  

ОК 27 Організація і планування 

підприємств 
 

8  

Практична підготовка 
ОК 32 Навчальна  практика - 12 тижнів  540/18,0 3,4,5,6 залік 

ОК 33 Навчально технологічна практика - 

9 тижнів  
405/13,5 

7 залік 

ОК 34 Професійно прикладна 

переддипломна практика - 3 тижні  
135/4,5 

8 залік 

ОК 35 
Дипломне проектування - 6 тижнів 270/9,0 

8 захист 

дипломного 

проєкту 

Разом 1350/45,0  

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

ВК 1 Автомобільні двигуни 
120/4,0 

6 залік 

Гібридні силові уставки 6 залік 

ВК 2 Діагностика та технічне 

обслуговування легкових 

автомобілів 
128/4,25 

7 залік 

Основи фарбувальнння автомобілів 7 залік 

ВК 3 Діагностика та технічне 

обслуговування електрообладнання 

автомобілів 
135/4,5 

7,8 залік 

Сучасні діаностичні прилади 7,8 залік 

ВК4 Будова іноземних автомобілів 
60/2,0 

8 екзамен 

Новітні автомобільні технології 8 екзамен 

ВК5 Теорія і конструкція автомобілів 

113/3,75 

7,8 екзамен 

Автомобільні технології в 

констуюванні автомобілів 

7,8 екзамен 

Разом 555/18,5  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

5408/180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» здійснюється у формі захисту дипломного проекту 

та завершується видачею диплома молодшого спеціаліста з присвоєнням 

кваліфікації механік.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Визначаються форми атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти за конкретною спеціальністю. 

Атестація здійснюється за такими формами: 

- публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи; 

- кваліфікаційного іспиту (іспитів); 

- єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) за спеціальністю в установленому порядку. 

Необхідно обрати одну або дві обов’язкові форми 

атестації. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційна робота має передбачати  

теоретичну, технічну або дослідницьку діяльність 

одного з актуальних завдань спеціальності 274 

Автомобільний транспорт, демонструвати вміння 

автора використовувати надбані компетентності та 

результати навчання, логічно викладати свої погляди, 

робити обґрунтовані висновки та формулювати 

конкретні пропозиції й рекомендації щодо розв’язаної 

задачі, а також ідентифікувати схильність автора до 

дослідної або практичної діяльності. 

Об’єктами дослідження можуть бути явища 

різної природи, технологічні процеси, технології, види 

діяльності в рамках сформульованої проблеми. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 

сайті або в репозитарії закладу фахової передвищої 

освіти. 

Вимоги  до публічного захисту 

кваліфікаційної 

роботи (демонстрації) 

(за наявності) 

У випадку захисту кваліфікаційної роботи у 

дистанційній формі з використанням єдиної платформи 

(на вибір навчального закладу) потрібно провести 

обов’язкову ідентифікацію здобувача, робота повинна 

захищатися з демонстрацією екрану та відеофіксацією 

з обов’язковим зберіганням.  

Вимоги до 

кваліфікаційного/єдиного  

Державного кваліфікаційного 

іспиту (іспитів)(за наявності) 

Кваліфікаційний іспит (іспити) має бути 

спрямований на перевірку досягнення результатів 

навчання, визначених Стандартом та освітньо-

професійною програмою. Вимоги до єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) 

встановлюються законодавством. 

 

 

 


