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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої 

освіти підготовки магістрів спеціальності 275 Транспортні технології (за 

видами транспорту). 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістрів спеціальності 275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті); 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті); 

– екзаменаційна комісія спеціальності 275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті); 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістрів спеціальності 275 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 

освіти та інституту 

(факультету) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

механіко-машинобудівний факультет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 

місяців  

Наявність акредитації Акредитація програми проводилася у 2018 році 

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

рівень 

 



 

 

6 

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в 

неї першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

275 Транспортні технології або іншої спеціальності 

Мова(и) викладання Українська та англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяців та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

 http://ut.nmu.org.ua/ua/. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Надати освіту в області транспортних технологій із широким доступом до 

працевлаштування. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  27 Транспорт / 275 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)  

Орієнтація освітньої 

програми 

Прикладна, освітньо-професійна програма  

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта за спеціальністю 275 Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті). 

Ключові слова: транспортний комплекс, автомобільні 

перевезення, організація транспортного процесу  

Особливості програми Виробнича та передатестаційна практики обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція Н. Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення; 

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт; 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт. 

 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України 

– 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 

http://ut.nmu.org.ua/ua/
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Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 

рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 

вимірюються під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що корелюються з дескрипторами Національної рамки 

кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 

визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

1) Стажування на транспортних підприємствах. 

2) Відповідно до Ліцензійних умов впровадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

1) Наявність спеціалізованого програмного забезпечення. 

2) Відповідно до Ліцензійних умов впровадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

1) Наявність навчально-методичного забезпечення практик. 

2) Відповідно до Ліцензійних умов впровадження освітньої 

діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Програма передбачає угоди про академічну мобільність із 

закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з 

транспортних технологій  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Програма передбачає угоди про академічну мобільність, про 

подвійне дипломування у Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

(Польща), спеціальність «Транспорт та експедиція» 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
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2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність магістра зі спеціальності 275 Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті) - здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у галузі транспорту або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 

Шифр  Зміст компетентності 

ЗК-1 

Здатність ініціювати, розробляти та виконувати індивідуально або у 

вітчизняній (інтернаціональній) групі проекти з удосконалення 

виробничих процесів на транспорті. 

ЗК-2 
Здатність організовувати роботу колективу, а також мотивувати та 

керувати його роботою . 

ЗК-3 
Здатність до пошуку, обробки  та аналізу інформації з різних джерел за 

допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК-4 

Здатність визначати економічні показники та забезпечувати якість 

виконання робіт при розробці та реалізації комплексних дій та проектів з 

дотриманням умов праці, положень цивільного захисту та охорони 

навколишнього середовища. 

ЗК-5 

Здатність спілкуватися із фаховою та загальною аудиторіями, 

представляти інформацію в усній, друкованій чи іншій формі рідною та 

іноземною мовами на професійному рівні. 

ЗК-6 
Здатність використовувати на практиці різні теорії в області навчання, 

ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

ЗК-7 

Здатність проводити дослідження в межах вузької спеціалізації, 

виявляти проблеми, ставити задачі та вирішувати їх, використовуючи 

відповідні методи наукових досліджень. 

ЗК-7.1 

Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до 

превентивного і аварійного планування, управління заходами безпеки 

професійної діяльності, уміння приймати рішення у складних та 

непередбачуваних ситуаціях, лідерські якості на посаді керівника. 

 

 

2.2 Спеціальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – транспортні системи за 

видами транспорту або інтегровані транспортні системи 
Шифр  Зміст компетентності 

1 2 

СК-1  
Здатність дослідження і управління функціонуванням інтегрованих транспортних 

систем 

СК-2 
Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання 

транспортних процесів 
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СК-3 Здатність використання сучасних технологій транспортно-експедиторської діяльності 

СК-4 
Здатність до проведення проектного аналізу щодо інноваційних і інвестиційних 

проектів 

СК-5 Здатність до управління ланцюгами поставок та логістичними центрами 

СК-6 Здатність до управління вантажними перевезеннями за видами транспорту 

СК-7 Здатність до управління пасажирськими перевезеннями за видами транспорту 

СК-8 Здатність дослідження і управління рухом транспортних засобів  (суден) 

СК-9 
Здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних технологій за 

видами транспорту 

СК-10 Здатність проведення експертизи транспортних пригод за видами транспорту  

СК-11 
Здатність використовувати сучасні методи навігації в транспортних технологіях за 

видами транспорту 

СК-12 
Здатність врахування впливу митних особливостей при формуванні транспортних 

технологій 

 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

3.1 Блок №1 – Управління інтегрованими транспортними системами 

Об’єкт професійної діяльності – діяльність, пов’язана з управлінням 

інтегрованими транспортними системами, головною метою якої є 

вдосконалення існуючих логістичних мереж. 

 

Шифр Компетентності 

СКВ1.1 

Здатність до визначення та аналізу тенденцій розвитку ринку транспортно-

логістичних послуг, проведення сегментування ринку, прогнозування стану та 

обсягу цільових сегментів 

СКВ1.2 
Здатність до використання сучасних методик прийняття управлінських рішень при 

розв’язанні складних задач в галузі транспорту 

СКВ1.3 Здатність обирати раціональні схеми страхування ризиків логістичних операторів 

СКВ1.4 
Здатність до оцінювання наслідків дорожньо-транспортних пригод, розробки 

комплексних заходів щодо зменшення кількості та важкості ДТП 

СКВ1.5 Здатність до обґрунтовування управлінські рішення щодо проектування 

інтегрованих транспортних систем 

 

3.2 Блок №2 –Проектування інтегрованих транспортних систем 

 

Об’єкт професійної діяльності – діяльність, пов’язана з проектуванням 

інтегрованих транспортних систем, головною метою якої є обґрунтування та 

реалізація заходів щодо створення високоефективних логістичних мереж 
Шифр Компетентності 

СКВ2.1 Здатність до проведення оцінки стану транспортної інфраструктури міст 

СКВ2.2 Здатність до проведення оцінки інвестиційних проектів в галузі транспорту 

СКВ2.3 
Здатність до використання сучасних методів математичного моделювання складних 

логістичних процесів для розробки раціональних транспортно-технологічних схем 

СКВ1.4 
Здатність до оцінювання наслідків дорожньо-транспортних пригод, розробки 

комплексних заходів щодо зменшення кількості та важкості ДТП 

СКВ1.5 Здатність до обґрунтовування управлінські рішення щодо проектування 

інтегрованих транспортних систем 
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4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 

спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), що 

визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з переліком загальних 

і спеціальних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти, подано 

нижче. 

 
Шифр  Результати навчання 

 

1 2 

Результати навчання за загальними компетенціями 

РН1 Розробити, організувати та реалізувати проект по актуальній темі дослідження у 

сфері транспортних технологій. Розподілити завдання між виконавцями та 

визначити терміни виконання. 

РН2 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. 

РН3 Уміти самоорганізовутися і розподіляти свій робочий час для виконання завдань, та 

виділяти час для самоосвіти у професійній сфері.  

РН4 Розширити, доповнити чи модифікувати  існуючі наукові теорії власними ідеями і 

доробками, що базуються на синтезі набутих знань та практичного досвіду. 

Перевірити існуючі наукові гіпотези. 

РН5 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. 

РН6 Критикувати та аналізувати інформаційні джерела на  рідній та іноземній мові, 

робити висновки. Дискутувати на обрану тему із використанням наукових категорій. 

РН7 Представити результати аналізу чи дослідження у друкованій чи іншій формі 

іноземною чи рідною мовою. Перекласти терміни, реферат  та анотацію на іноземну 

мову.  

РН7.1 Вміти розробляти та реалізовувати заходи щодо превентивного і аварійного 

планування, управління заходами безпеки професійної діяльності, приймати 

рішення у складних та непередбачуваних ситуаціях, проявляти лідерські якості на 

посаді керівника. 

РН8 Мотивувати та критикувати виконавців, передбачити наслідки дій та окреслювати 

очікувані результати. Виконати економічну оцінку проекту, визначити прямий та 

непрямий ефект. 

РН9 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.  

РН10 Удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, 

самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і науково-

виробничого профілю в своїй професійній діяльності. 

РН11 Вміти вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом ділового 

спілкування. 

РН12 Самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності нові знання і 

уміння, зокрема в нових областях знань, безпосередньо не пов'язаних з сферою 

діяльності. 
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1 2 

РН13 Вміти розробляти стратегії транспортних технологій, визначати цілі проектування, 

критерії ефективності, обмеження застосовності, уміти розробляти нові методи і 

засоби проектування транспортних технологій. 

РН14 Здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження і супроводу 

інформаційних систем і транспортних технологій. 

РН15 Уміти знаходити компроміс між різними вимогами (вартості, якості, термінів 

виконання) як при довгостроковому, так і при короткостроковому плануванні, 

знаходження оптимальних рішень. 

РН16 Здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного 

досвіду з тематики дослідження. 

РН17 
Уміти проводити розробку і дослідження теоретичних і експериментальних моделей 

об'єктів професійної діяльності. 

РН18 

Уміти формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і практики 

транспортних технологій, розробляти методи вирішення нестандартних завдань і 

нові методи вирішення традиційних завдань. 

Результати навчання за загальними компетенціями 

РН19 
Удосконалення підходів і методів щодо дослідження і управління функціонуванням 

інтегрованими транспортними системами 

РН20 

Обґрунтування доцільності заходів щодо удосконалення транспортних технологій із 

використанням моделювання транспортних процесів. Виконувати оцінку 

ефективності обраних заходів.  

РН21 
Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних технологій транспортно-

експедиторського обслуговування.  

РН22 

Удосконалювати підходи і методи щодо проведення комерційного, технічного, 

соціального, екологічного, інституційного, фінансового і економічного аналізу  при 

розробці інноваційних і інвестиційних проектів 

РН23 

Аналізувати і обґрунтовувати  застосовування сучасних методик, мати здатність 

проводити аналіз і розрахунок економічних показників діяльності ланцюга поставок 

і логістичних центрів. Використовувати інформаційні ресурси для проведення 

моделювання  ланцюгів поставок. 

РН24 
Розробляти заходи щодо управління вантажними перевезеннями із використанням 

моделювання процесів перевезень вантажів за видами транспорту. 

РН25 
Розробляти заходи щодо управління пасажирськими перевезеннями із 

використанням моделювання процесів перевезень вантажів за видами транспорту. 

РН26 
Аналізувати і обґрунтовувати доцільність застосування наукових рекомендацій і 

сучасних методів управління рухом транспортних засобів (суден) 

РН27 

Володіти навичками щодо дослідження теоретичних і експериментальних моделей 

управління надійністю та ефективністю транспортних технологій за видами 

транспорту 

РН28 
Володіти навичками щодо застосування сучасних методів проведення експертиз 

транспортних пригод 

РН29 
Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних методів навігації в транспортних 

технологіях за видами транспорту.  

РН30 
Проводити розробку і дослідження впливу митних особливостей при формуванні 

транспортних технологій 
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5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

Блок №1 Управління інтегрованими транспортними системами 

Об’єкт професійної діяльності – діяльність, пов’язана з управлінням інтегрованими 

транспортними системами, головною метою якої є вдосконалення існуючих логістичних мереж 

СКВ1.1 РНВ1.1 

Визначати та аналізувати тенденції розвитку ринку транспортно-логістичних 

послуг, проводити сегментування ринку, прогнозування стану та обсягу 

цільових сегментів 

СКВ1.2 РНВ1.2 
Використовувати сучасні методики прийняття управлінських рішень при 

розв’язанні складних задач в галузі транспорту 

СКВ1.3 РНВ1.3 Обирати раціональні схеми страхування ризиків логістичних операторів 

СКВ1.4 РВН1.4 
Оцінювати наслідки дорожньо-транспортних пригод, розробляти комплексні 

заходи щодо зменшення кількості та важкості ДТП 

СКВ1.5 РВН1.5 
Обґрунтовувати управлінські рішення щодо проектування інтегрованих 

транспортних систем 

Блок №2 Проектування інтегрованих транспортних систем 

Об’єкт професійної діяльності – діяльність, пов’язана з проектуванням інтегрованих 

транспортних систем, головною метою якої є обґрунтування та реалізація заходів щодо 

створення високоефективних логістичних мереж 

СКВ2.1 РНВ2.1 Проводити оцінку стану транспортної інфраструктури міст 

СКВ2.2 РНВ2.2 Проводити оцінку інвестиційних проектів в галузі транспорту 

СКВ2.3 РНВ2.3 

Використовувати сучасні методи математичного моделювання складних 

логістичних процесів для розробки раціональних транспортно-технологічних 

схем 

СКВ1.4 РВН1.4 
Оцінювати наслідки дорожньо-транспортних пригод, розробляти комплексні 

заходи щодо зменшення кількості та важкості ДТП 

СКВ1.5 РВН1.5 
Обґрунтовувати управлінські рішення щодо проектування інтегрованих 

транспортних систем 
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6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 

1 2 3 

РН1 

Розробити, організувати та реалізувати проект по 

актуальній темі дослідження у сфері транспортних 

технологій. Розподілити завдання між виконавцями 

та визначити терміни виконання. 

Управління ланцюгом 

постачань (Логістика-2) 

Ефективність 

транспортних процесів 

Транспортно-

експедиційна робота  

Транспортне 

проектування та 

моделювання  

Курсова робота з 

транспортно-

експедиційної роботи 

РН2 

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. 

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 

Транспортне 

проектування та 

моделювання 

РН3 

Уміти самоорганізовутися і розподіляти свій 

робочий час для виконання завдань, та виділяти час 

для самоосвіти у професійній сфері. 

Управління логістичними 

ризиками 

РН4 

Розширити, доповнити чи модифікувати  існуючі 

наукові теорії власними ідеями і доробками, що 

базуються на синтезі набутих знань та практичного 

досвіду. Перевірити існуючі наукові гіпотези. 

Методи наукових 

досліджень 

Математичне 

моделювання систем 

Дослідження логістичних 

систем міст 

РН5 

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. 

Проектний аналіз 

Методи наукових 

досліджень 

Транспортне планування 

міст 

РН6 

Критикувати та аналізувати інформаційні джерела 

на рідній та іноземній мові, робити висновки. 

Дискутувати на обрану тему із використанням 

наукових категорій. 

Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/фра

нцузька) 

Методи наукових 

досліджень 
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Шифр Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 

1 2 3 

РН7 

Представити результати аналізу чи дослідження у 

друкованій чи іншій формі іноземною чи рідною 

мовою. Перекласти терміни, реферат  та анотацію 

на іноземну мову. 

Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/фра

нцузька) 

РН7.1 

Вміти розробляти та реалізовувати заходи щодо 

превентивного і аварійного планування, 

управління заходами безпеки професійної 

діяльності, приймати рішення у складних та 

непередбачуваних ситуаціях, проявляти лідерські 

якості на посаді керівника. 

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 

РН8 

Мотивувати та критикувати виконавців, 

передбачити наслідки дій та окреслювати очікувані 

результати. Виконати економічну оцінку проекту, 

визначити прямий та непрямий ефект. 

Методологія прийняття 

управлінських рішень 

Інвестиційна діяльність 

на транспорті 

РН9 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.  

Дослідження логістичних 

систем міст 

Методологія прийняття 

управлінських рішень 

Математичне 

моделювання систем 

РН10 
Удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень, самостійно навчатись 

новим методам дослідження, до змін наукового і 

науково-виробничого профілю в своїй професійній 

діяльності. 

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 

РН11 

Вміти вільно користуватися рідною і іноземною 

мовами як засобом ділового спілкування. 

Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/фра

нцузька) 

РН12 

Самостійно набувати і використовувати в 

практичній діяльності нові знання і уміння, зокрема 

в нових областях знань, безпосередньо не 

пов'язаних з сферою діяльності. 

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 
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РН13 
Вміти розробляти стратегії транспортних 

технологій, визначати цілі проектування, критерії 

ефективності, обмеження застосовності, уміти 

розробляти нові методи і засоби проектування 

транспортних технологій. 

Дослідження логістичних 

систем міст 

Управління логістичними 

ризиками 

Проектний аналіз 

РН14 
Здійснювати авторський супровід процесів 

проектування, впровадження і супроводу 

інформаційних систем і транспортних технологій. 

Управління безпекою, 

автономність та 

відповідальність у 

професійній діяльності 

РН15 

Уміти знаходити компроміс між різними вимогами 

(вартості, якості, термінів виконання) як при 

довгостроковому, так і при короткостроковому 

плануванні, знаходження оптимальних рішень. 

Методологія прийняття 

управлінських рішень 

Управління логістичними 

ризиками 

Ефективність 

транспортних процесів 

РН16 

Здійснювати збір, аналіз науково-технічної 

інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з 

тематики дослідження. 

Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/фра

нцузька) 

Виробнича практика 

Передатестаційна 

практика 

РН17 

Уміти проводити розробку і дослідження 

теоретичних і експериментальних моделей об'єктів 

професійної діяльності. 

Транспортне 

проектування та 

моделювання 

Математичне 

моделювання систем 

РН18 

Уміти формувати нові конкурентоздатні ідеї в 

області теорії і практики транспортних технологій, 

розробляти методи вирішення нестандартних 

завдань і нові методи вирішення традиційних 

завдань. 

Транспортне 

проектування та 

моделювання 

Методологія прийняття 

управлінських рішень 

РН19 

Удосконалення підходів і методів щодо 

дослідження і управління функціонуванням 

інтегрованими транспортними системами 

Управління логістичними 

ризиками 

Дослідження логістичних 

систем міст 

Проектний аналіз 

РН20 

Обґрунтування доцільності заходів щодо 

удосконалення транспортних технологій із 

використанням моделювання транспортних 

процесів. Виконувати оцінку ефективності обраних 

заходів.  

Математичне 

моделювання систем 

Дослідження логістичних 

систем міст 
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РН21 

Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних 

технологій транспортно-експедиторського 

обслуговування.  

Курсова робота з 

транспортно-

експедиційної роботи 

Транспортно-

експедиційна робота 

РН22 

Удосконалювати підходи і методи щодо 

проведення комерційного, технічного, соціального, 

екологічного, інституційного, фінансового і 

економічного аналізу  при розробці інноваційних і 

інвестиційних проектів 

Інвестиційна діяльність 

на транспорті 

Виконання 

кваліфікаційної роботи 

РН23 

Аналізувати і обґрунтовувати  застосовування 

сучасних методик, мати здатність проводити аналіз 

і розрахунок економічних показників діяльності 

ланцюга поставок і логістичних центрів. 

Використовувати інформаційні ресурси для 

проведення моделювання  ланцюгів поставок. 

Ефективність 

транспортних процесів 

Інвестиційна діяльність 

на транспорті 

РН24 

Розробляти заходи щодо управління вантажними 

перевезеннями із використанням моделювання 

процесів перевезень вантажів за видами 

транспорту. 

Транспортно-

експедиційна робота 

Управління ланцюгом 

постачань (Логістика-2) 

РН25 

Розробляти заходи щодо управління 

пасажирськими перевезеннями із використанням 

моделювання процесів перевезень вантажів за 

видами транспорту. 

Дослідження логістичних 

систем міст 

РН26 

Аналізувати і обґрунтовувати доцільність 

застосування наукових рекомендацій і сучасних 

методів управління рухом транспортних засобів 

(суден) 

Транспортне 

проектування та 

моделювання 

РН27 

Володіти навичками щодо дослідження 

теоретичних і експериментальних моделей 

управління надійністю та ефективністю 

транспортних технологій за видами транспорту 

Математичне 

моделювання систем 

Виконання 

кваліфікаційної роботи 

РН28 
Володіти навичками щодо застосування сучасних 

методів проведення експертиз транспортних пригод 

Безпека руху і 

автотранспортна 

експертиза 

Автострахування 

РН29 

Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних 

методів навігації в транспортних технологіях за 

видами транспорту.  

Дослідження логістичних 

систем міст 

РН30 

Проводити розробку і дослідження впливу митних 

особливостей при формуванні транспортних 

технологій 

 

Транспортно-

експедиційна робота 
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2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

Блок №1 Управління інтегрованими транспортними системами 

РНВ1.1 

Визначати та аналізувати тенденції розвитку ринку 

транспортно-логістичних послуг, проводити 

сегментування ринку, прогнозування стану та обсягу 

цільових сегментів 

Дослідження ринку 

транспортних послуг 

РНВ1.2 

Використовувати сучасні методики прийняття 

управлінських рішень при розв’язанні складних задач 

в галузі транспорту 

Методологія прийняття 

управлінських рішень 

РНВ1.3 
Обирати раціональні схеми страхування ризиків 

логістичних операторів 
Автострахування 

РВН1.4 

Оцінювати наслідки дорожньо-транспортних пригод, 

розробляти комплексні заходи щодо зменшення 

кількості та важкості ДТП 

Безпека руху і 

автотранспортна 

експертиза 

РВН1.5 
Обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

проектування інтегрованих транспортних систем 

Транспортне 

проектування та 

моделювання 

Блок №2 Проектування інтегрованих транспортних систем 

РНВ2.1 Проводити оцінку стану транспортної 

інфраструктури міст 

Транспортне планування 

міста 

РНВ2.2 Проводити оцінку інвестиційних проектів в галузі 

транспорту 

Інвестиційна діяльність 

на транспорті 

РНВ2.3 Використовувати сучасні методи математичного 

моделювання складних логістичних процесів для 

розробки раціональних транспортно-технологічних 

схем 

Математичне 

моделювання систем 

РВН1.4 

Оцінювати наслідки дорожньо-транспортних 

пригод, розробляти комплексні заходи щодо 

зменшення кількості та важкості ДТП 

Безпека руху і 

автотранспортна 

експертиза 

РВН1.5 
Обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

проектування інтегрованих транспортних систем 

Транспортне 

проектування та 

моделювання 
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7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

№ Освітні компоненти 

О
б
ся

г
, 

к
р

ед
и

т
и

 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

К
а
ф

ед
р

а
, 
щ

о
 

в
и

к
л

а
д

а
є 

Р
о
зп

о
д

іл
 з

а
 

ч
в

ер
т
я

м
и

 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 67,5  

1.1 Цикл загальної підготовки 

З1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
6 іс ІнМов 1;2;3;4 

З2 
Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
3 дз ОП та ЦБ 3 

1.2 Цикл спеціальної підготовки 

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 

Б1 Проектний аналіз  4 іс САУ 1;2 

Б2 Управління логістичними ризиками 4 дз УТ 1;2 

Б3 Методи наукових досліджень 4 дз УТ 4 

Б4 Ефективність транспортних процесів 4 дз УТ 3;4 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю 

Ф1 Управління ланцюгом постачань (Логістика-2) 4 іс УТ 1;2 

Ф2 Транспортно-експедиційна робота 4 іс УТ 1;2 

Ф3 Курсова робота з транспортно-експедиційної роботи 0,5 дз УТ 1;2 

Ф4 Дослідження логістичних систем міст 4 дз УТ 1;2 

1.3. Практична підготовка  

Пс1 Виробнича практика 8 дз УТ 5 

Пс2 Передатестаційна практика 4 дз УТ 5 

Пс3 Виконання кваліфікаційної роботи 15,5  УТ 5 

Пс3 Виконання кваліфікаційної роботи 1  ОП та ЦБ 5 

Пс3 Виконання кваліфікаційної роботи 1  ПрЕк 5 

Пс3 Виконання кваліфікаційної роботи 0,5  ОКММ 5 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА  

Блок №1 Управління інтегрованими транспортними системами 22,5  

С1.1 Автострахування 4,5 іс УТ 3;4 

С1.2 Дослідження ринку транспортних послуг 4 дз УТ 3;4 

С1.3 Методологія прийняття управлінських рішень 4 дз УТ 1;2 

С1.4 Безпека руху і автотранспортна експертиза 5 іс УТ 3;4 

С1.5 Транспортне проектування та моделювання 5 іс УТ 3;4 

Блок №2 Проектування інтегрованих транспортних систем 22,5  

С2.1 Транспортне планування міста 4,5 іс УТ 3;4 

С2.2 Інвестиційна діяльність на транспорті 4 дз УТ 3;4 

С2.3 Математичне моделювання систем 4 дз ВМ 1;2 

С1.4 Безпека руху і автотранспортна експертиза 5 іс УТ 3;4 

С1.5 Транспортне проектування та моделювання 5 іс УТ 3;4 

 Разом за нормативною частиною та вибірковим блоком 90    
Примітка: 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ВМ – вищої математики; ІнМов 

– іноземних мов; ОКММ – основ конструювання механізмів і машин; ОП та ЦБ – охорони праці та 

цивільної безпеки; ПрЕк – прикладної економіки, підприємництва та публічного управління; САУ – 

системного аналізу та управління; УТ – управління на транспорті. 
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8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

 

8.1 Освітні компоненти нормативної частини та блоку №1 

Управління інтегрованими транспортними системами 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів (ОК) 

Кількість ОК, що 

мають 

засвоюватися 

протягом: 

ч
в

ер
т
і 

се
м

е
ст

р
у

 

р
о
к

у
 

1 

1 
1 З1 Б1 Б2 Ф1 Ф2 Ф4 С1.3  7 

8 

15 
2 З1 Б1 Б2 Ф1 Ф2 Ф4 С1.3 Ф3 8 

2 
3 З1 З2 Б4 С1.1 С1.2 С1.4 С1.5  7 

8 
4 З1 Б3 Б4 С1.1 С1.2 С1.4 С1.5  7 

2 3 5 Пс1 Пс2 Пс3      3 3 3 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та блоку №2 

Проектування інтегрованих транспортних систем 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів (ОК) 

Кількість ОК, що 

мають 

засвоюватися 

протягом: 

ч
в

ер
т
і 

се
м

е
ст

р
у

 

р
о
к

у
 

1 

1 
1 З1 Б1 Б2 Ф1 Ф2 Ф4 С2.3  7 

8 

15 
2 З1 Б1 Б2 Ф1 Ф2 Ф4 С2.3 Ф3 8 

2 
3 З1 З2 Б4 С2.1 С2.2 С1.4 С1.5  7 

8 
4 З1 Б3 Б4 С2.1 С2.2 С1.4 С1.5  7 

2 3 5 Пс1 Пс2 Пс3      3 3 3 
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9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 

600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 

№ 1648. 

6 Проект стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології (за видами)» галузь знань 27 «Транспорт» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. – К.: МОН України, 2016. – 26 с.  

7 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування 

освітнього процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. 

URL: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ 

department/docs/ (дата звернення: 04.11.2017). 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

9 Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / 

М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т – Д: НТУ «ДП», 2019 – 25 с. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/. 
 

Освітньо-професійна програма оприлюднюється на сайті університету до 

початку прийому студентів на навчання. 

Освітньо-професійна програма поширюється на всі кафедри університету 

та вводиться в дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітньо-професійна програма підлягає перегляду та доопрацюванню 

відповідно до змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньо-професійної програми та 

забезпечення якості вищої освіти несе завідувач кафедри управління на 

транспорті. 

 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/%20structural_divisions
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/

