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І - Преамбула  

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спеціалізації 

«Автомобільний транспорт» розроблена робочою групою за першим (бакалаврським) рівнем  

навчально-наукового інституту машинобудування та транспорту на основі стандарту вищої 

освіти затвердженого наказом Міністерства науки України № 1293 від 22.10.2020 . 
 

ВНЕСЕНО  

Кафедрою автомобільного транспорту 
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1. ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу 

освіту": освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти 

в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти.  

Освітня програма використовується під час:  

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  

– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 

– атестації здобувачів;  

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  

– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  

Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. № 1341 і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів; загальні компетентності; 

спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг навчальних 

дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури 

навчальних дисциплін. 

Користувачі освітньої програми:  

- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів з спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Автомобільний 

транспорт»;  

- Екзаменаційна комісія спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-

професійною програмою «Автомобільний транспорт»; 

- Приймальна комісія ОНПУ.   

Освітня програма поширюється на випускову кафедру автомобільного транспорту 

для підготовки здобувачів 274 «Автомобільний транспорт» за освітньо-професійною 

програмою «Автомобільний транспорт»: Навчально-наукового інституту машинобудування та 

транспорту (ІМБТ), Українсько-німецького навчально-наукового інституту (УНІ)*, 

Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, Українсько-польського 

навчально-наукового інституту (УПІ)*. 
Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем з 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» навчається в структурному підрозділі - УНІ, УІІ, УПІ то для 

забезпечення можливої участі на другому освітньому рівні «магістр» за програмами подвійних дипломів з 

університетами партнерами, студент має оволодіти мовними компетентностями відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не нижче В2. 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та  

рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 
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2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік галузей знань 

і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (редакція від 

11.02.2017 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 

2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року. 

2.6 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", 

затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301 

2.7 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом 

ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до 

методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu -

mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf. 

2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in 

engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 

березня 2020 р. № 23. https://opu.ua/document/3355 

2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. 

Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/3354 

2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію 

наказом ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545 

2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова 

редакція). Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501 

2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження 

Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show 

2.16 Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.10.2020  № 1293 «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». 

 
 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

 

 Загальна інформація 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Бакалавр 

Назва галузі знань 13 Інженерія механічна 

Назва 

спеціальності 

274 Автомобільний транспорт 

Назва 

спеціалізацій 

Автомобільний транспорт 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України,  

сертифікат акредитації спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» серія HД, 

№ 1697237, дійсний до 01.07.2023 р. 
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Документ про 

вищу освіту, що 

видається 

випускникам 

Диплом бакалавра; 
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра.  

Обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний 

для здобуття 

освіти 

240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти, нормативний 
строк підготовки: 

– за денною формою здобуття освіти – 3 роки 10 місяців; 
– за заочною формою здобуття освіти – 4 роки 8 місяців. 
120–180 кредитів ЄКТС на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), нормативний строк 
підготовки: 
 за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців; 
 за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців; 

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки. 

Термін дії 

освітньої 

програми 

2021 – 2025; 2021 – 2024; 2021 – 2023. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – шостий рівень, НРК – шостий рівень 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Обмеження відсутні 

Кваліфікація 

освітня 

Бакалавр з автомобільного транспорту 

Кваліфікація, що 

присвоюється 

випускникам 

Ступінь вищої освіти - бакалавр 
Спеціальність - 274 Автомобільний транспорт 
Спеціалізація - Автомобільний транспорт 
Освітня програма - Автомобільний транспорт 

Мова (и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

https://opu.ua/education/programs/bac-274-0 

А Мета навчальної програми 

 Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих 

здібностей студентів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців, 
здатних розв'язувати спеціалізовані складні задачі та практичні проблеми 
автомобільного транспорту. 

В Характеристика програми 

Предметна 

область, напрям 

 

Об’єкт діяльності: процеси, пов'язані з усіма етапами життєвого циклу 
автомобільних транспортних засобів та інфраструктури    автомобільного 

транспорту. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані   

складні   задачі   та   практичні   проблеми автомобільного транспорту. 

Теоретичний зміст предметної галузі: конструкція, характеристики, 

експлуатація, і утилізація автомобільних транспортних засобів, відповідні 

засоби, інфраструктура і технології. 

Методи, методики та технології: аналітичні, числові та експериментальні 

дослідження, методи і методики розрахунків елементів конструкцій і систем 

автомобільних транспортних засобів їх експлуатаційних характеристик і 

показників надійності, технології експлуатації, діагностування, модернізації, 
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відновлення і утилізації 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. 

Фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Програма за спеціальністю «Автомобільний транспорт» спрямована на 
вивчення зв'язків і закономірностей в теорії руху, розрахунках, створенні, 
експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту з метою 
вирішення завдань пов’язаних з їх надійною експлуатацією. 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна 

Особливості та 

відмінності 

Для студентів даної програми є можливість участі в програмах міжнародної 

мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, 
польською, іспанською мовами відповідно та вимагає необхідного рівня мовної 
компетентності.  

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуванн

я 

Робочі місця в компаніях, підприємствах пов’язаних з автомобільним 
транспортом (механік автомобільної колони (гаража), механік з ремонту 
транспорту, диспетчер автомобільного транспорту, технік-конструктор 
(механіка), технік з підготовки технічної документації). 

Академічні права 

випускників 
Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання та  

навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, 
самостійна робота з використанням підручників, конспектів, консультацій із 
викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний 
контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і 
проекти, звіти з практики, кваліфікаційна робота бакалавра. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Бакалавр (НРК – рівень 6): Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у сфері автомобільного транспорту або у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів  технічних  
наук, економіки та управління і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК3. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 
ЗК4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК7. Здатність працювати в команді. 
ЗК8. Здатність   спілкуватися   з   представниками   інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності). 
ЗК9. Здатність працювати автономно. 
ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
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ЗК11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК12. Здатність працювати в міжнародному контексті.  
ЗК13. 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.  
ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, 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. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

 

ФК1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-
правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації 
автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 
ремонту та обслуговування об'єктів автомобільного транспорту та їх систем. 
ФК2. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих   процесів   і   основ   
розрахунку   автомобільних транспортних засобів . 
ФК3. Здатність проведення вимірювального експерименту і обробки його 
результатів.  
ФК4. Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне устаткування та 
оснащення, засоби автоматизації та  механізації у процесі експлуатації, при  
ремонті  та обслуговуванні об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та 
елементів.  

ФК5. Здатність складати, оформлювати й оперувати технічною    
документацією технологічних процесів на підприємствах автомобільного 
транспорту.  
ФК6. Здатність розробляти з урахуванням безпекових, економічних, 
екологічних та естетичних параметрів 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, розраховувати завантаження устаткування та 
показники якості технологічних процесів. 
ФК7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування 
й ремонту об'єктів автомобільного транспорту як об'єкта управління, 
застосовувати експертні оцінки для вироблення    управлінських    рішень    
щодо    подальшого функціонування  підприємства,  забезпечувати  якість  його 
діяльності. 

ФК8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об'єктів автомобільного 
транспорту, їх систем та елементів. 
ФК9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 
підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів 
виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та 
обслуговування об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 
ФК10. Здатність здійснювати технічну діагностику об'єктів автомобільного 
транспорту, їх систем та елементів. 

ФК11. Здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для 
розв'язання складних спеціалізованих задач автомобільного транспорту . 
ФК12. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 
(управлінського, статистичного, технологічного) роботи об'єктів та систем 
автомобільного транспорту, здійснювати адміністративне діловодство, 
документування та управління якістю.  
ФК13. Здатність аналізувати техніко - експлуатаційні показники автомобільних 

транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення 
негативних чинників та підвищення ефективності їх використання.  
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ФК14. Здатність брати активну участь у дослідженнях та експериментах, 
аналізувати, інтерпретувати і моделювати окремі явища і процеси у сфері 
автомобільного транспорту. 
ФК15. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, 
систематизації, узагальнення та обробки інформації. 

F Програмні результати навчання 

 РН1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв'язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту,   

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття.  

РН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово при обговоренні професійних питань  

РН3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, 

інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології для дослідження 

моделей об'єктів і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних 

властивостей автомобільних транспортних засобів, здійснення 

інженерних і техніко-економічних розрахунків, створення проектно-

конструкторської документації та розв'язування інших задач 

автомобільного транспорту.  

РН4. 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;   виявляти   резерви   підвищення   ефективності   

праці співробітників об'єктів автомобільного транспорту.  

РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати 

альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань 

забезпечення якості, а також технічних, економічних,законодавчих та 

інших аспектів.  

РН7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній 

діяльності. 

РН8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності нормативно-

правові та законодавчі акти України, міжнародні нормативні документи, 

Правила технічної експлуатації автомобільного транспорту України, 

інструкції та рекомендації з експлуатації, ремонту та обслуговування 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів.  

РН9. Аналізувати та оцінювати об'єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи . 

РН10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з 

використанням відповідного обладнання, аналізувати їх результати   

РН11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та 

механізації у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні 

об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.  

РН12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво 

документацію щодо технологічних процесів експлуатації, ремонту та 

обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик.  

РН13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування 

об'єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та 
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організації робочих місць, визначати склад та площі приміщень, 

розраховувати завантаження устаткування та показники якості продукції. 

РН14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й 

ремонту об'єктів автомобільного транспорту.  

РН15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних та/або 

виробничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати 

тривалість та послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати 

наслідки реалізації проектів.  

РН16. Організовувати експлуатацію автомобільних транспортних 

засобів, їх систем та елементів.  

РН17. Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 

підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів 

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

обслуговування об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів.  

РН18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах 

життєвого циклу об'єктів автомобільного транспорту.  

РН19. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних 

засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та 

засобів, а також технічних регламентів, стандартів та інших нормативних 

документів.  

РН20.  Збирати та аналізувати діагностичну інформацію про технічний 

стан автомобільних транспортних засобів.  

РН21. Організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи об'єктів та 

систем автомобільного транспорту  

РН22. Здійснювати адміністративне діловодство, документування та 

управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та 

методик.  

РН23. Аналізувати техніко - експлуатаційні та техніко-економічні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів  

РН24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об'єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку їх  характеристик,   прогнозування  та  розв'язання   інших 

складних  задач автомобільного транспорту. 

РН25. Презентувати результати досліджень та професійної діяльності 

фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію.  

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до 

викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні 

наукові ступені до дисциплін, які викладають 

https://opu.ua/kaf-at/staff 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема  
https://opu.ua/about/reports#11 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та 

авторських розробок професорсько-викладацького складу. 
https://library.opu.ua 

http://library.opu.ua/digital/memos
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методичного 

забезпечення 

https://el.opu.ua 

 

H Академічна мобільність 

 Перелік компонент освітньо-професійної програми наведено в розділі 4. 

Нормативно-

правові акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом 
ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://opu.ua/document/2501 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та 
університетами партнерами 

І Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова як 
іноземна» 

 

 

 

4. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

 

4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів та 

циклами підготовки 

 

№ 

п/п 
Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 

(кредитів / %) 

Обов’язкові 

компоненти ОПП 

(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 

компоненти ОПП 

(вибіркова частина 

за НП) 

Всього за весь 

термін навчання 

1 Навчальні дисципліни загальної 

підготовки 

   

- з терміном навчання 3р 10 м 42,5/17 32,5/13 75/31,25 

- з терміном навчання 2р 10 м 13,5/7,5 16,5/9 30/17 

- з терміном навчання 1р 10 м - 7,5/6,25 7,5/6,25 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

   

- з терміном навчання 3р 10 м 120,5/50,2 26,5/11 147/61,25 

- з терміном навчання 2р 10 м 105,5/58,5 26,5/15 132/73 

- з терміном навчання 1р 10 м 75/62,5 22,5/18,75 97,5/81,25 

3 Курсові проекти    

- з терміном навчання 3р 10 м 3/1,25 Немає 3/1,25 

- з терміном навчання 2р 10 м 3/1,5 Немає 3/1,5 

- з терміном навчання 1р 10 м 3/2,5 Немає 3/2,5 

4 Практична підготовка    

- з терміном навчання 3р 10 м 9/3,75 Немає 9/3,75 

- з терміном навчання 2р 10 м 9/5 Немає 9/5 

- з терміном навчання 1р 10 м 6/5 Немає 6/5 

5 Атестація    

- з терміном навчання 3р 10 м 6/2,5 Немає 6/2,5 

- з терміном навчання 2р 10 м 6/3,5 Немає 6/3,5 

https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501
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- з терміном навчання 1р 10 м 6/5 Немає 6/5 

6 Всього за весь термін навчання: 

- бакалавр за ОПП 

   

- з терміном навчання 3р 10 м 181/75 59/25 240/100 

- з терміном навчання 2р 10 м 137/75 43/25 180/100 

- з терміном навчання 1р 10 м 90/75 30/25 120/100 

 

4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

Умовні позначення до таблиці: 

Термін навчання – 3 роки 10 м. Термін навчання – 2 рік 10 м. Термін навчання – 1 рік 10 м. 

 

4.2.1 Перелік компонентів ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів Форма 
підсумк. контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП 

1.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 Історія України та української 
культури 

3,0 Екзамен 

ОЗ02 Вища математика 16,0 4,5 Залік, 
екзамен, 
екзамен 

Екзамен 

ОЗ03 Фізика 11,5 Екзамен 

ОЗ04 Іноземна мова 1 (Англійська мова, 
Німецька мова, Іспанська мова, 
Польська мова) 

6,0 3,0 Залік, екзамен 

ОЗ05 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

3,0 3,0 Екзамен 

ОЗ06 Філософія 3,0 3,0 Екзамен 

Всього за цикл 1.1 42,5 13,5  

1.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 
Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 

10,0 Екзамен 

ОП02 Теоретична механіка 11,5 6,5 Екзамен 

ОП03 Опір матеріалів 11,0 11,0 Екзамен, залік 

ОП04 Матеріалознавство 4,0 4,0 Екзамен 

ОП05 Теорія механізмів та машин 4,5 4,5 Екзамен 

ОП06 Теоретичні основи теплотехніки 4,5 4,5 Залік 

ОП07 Механіка рідин і газів 4,0 4,0 4,0 Екзамен 

ОП08 Деталі машин 7,0 7,0 7,0 Екзамен 

ОП09 Взаємозамінність, стандартизація, 
технічні вимірювання 

5,5 5,5 5,5 Екзамен 

ОП10 Основи технології виробництва та 
ремонту автомобілів 

3,0 3,0 3,0 Залік 

ОП11 Автомобілі 16,0 16,0 16,0 Екзамен 

ОП12 Електротехніка, електроніка, 
мікропроцесорна техніка 

6,0 6,0 6,0 Екзамен 

ОП13 Організація автомобільних перевезень 3,5 3,5 3,5 Екзамен 
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Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів Форма 
підсумк. контролю 

1 

ОП14 Автомобільні двигуни 6,0 6,0 6,0 Екзамен 

ОП15 Електронні системи управління 

автомобілем 

3,0 3,0 3,0 Залік 

ОП16 Електронне та електричне обладнання 

автомобілів 

3,5 3,5 3,5 Екзамен 

ОП17 Технічна експлуатація автомобілів 13,5 13,5 13,5 Екзамен 

ОП18 Основи технічної діагностики 

автомобілів 

4,0 4,0 4,0 Екзамен 

 Всього за цикл 1.2 120,5 105,5 75  

1.3 Курсові проекти 

К01 Теорія механізмів та машин 1,5 1,5 1,5 КП 

К02 Технічна експлуатація автомобілів 1,5 1,5 1,5 КП 

1.4 Практична підготовка 

ПП01 Навчальна практика 3,0 3,0 - Залік 

ПП02 Технологічна практика 3,0 3,0 3,0 Залік 

ПП03 Переддипломна практика 3,0 3,0 3,0 Залік 

1.5 Атестація 

А01 Кваліфікаційна робота 6,0 6,0 6,0 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 181 137 90  

2. Вибіркові компоненти  ОПП/ОНП* 

2.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ВЗ01 Хімія 4,0 Екзамен 

ВЗ02 Основи соціальних наук, в т.ч. 6,0 Залік 

ВЗ02.1 Політологія 1,5 Залік 

ВЗ02.2 Правознавство 1,5 Залік 

ВЗ02.3 Трудове та підприємницьке право 1,5 Залік 

ВЗ02.4 Практики культурної комунікації 1,5 Залік 

ВЗ03 Інформатика 6,0 Екзамен 

ВЗ04 Обчислювальна техніка і 
програмування 

3,0 Залік 

ВЗ05 Основи екології 3,0 Залік 

ВЗ06 Економічна теорія 3,0 Залік 

ВЗ07 Економіка 4,5 Екзамен 

ВЗ08 Безпека життєдіяльності та основи  

охорони праці 

3,0 Екзамен 

ВЗ09 Іноземна мова 2 (Англійська мова, 
Німецька мова, Іспанська мова, 
Польська мова) 

12,0 Залік, екзамен 

ВЗ10 Основи соціальних наук, в т.ч. 6,0 Залік 

ВЗ10.1 Теорії сучасного суспільства 1,5 Залік 

ВЗ10.2 Психологія 1,5 Залік 

ВЗ10.3 Податкове право 1,5 Залік 

ВЗ10.4 Етика та естетика 1,5 Залік 

ВЗ11 Методи та технології обробки 
інформації 

6,0 Екзамен 

ВЗ12 Основи програмування 3,0 Залік 

ВЗ13 Екологічний менеджмент 3,0 Залік 

ВЗ14 Історія економічної думки 3,0 Залік 
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Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів Форма 
підсумк. контролю 

ВЗ15 Економіка і бізнес 4,5 Екзамен 

ВЗ16 Основи охорони праці 3,0 Екзамен 

ВЗ17 Фізичне виховання * 10 Залік 

ВЗ18 Професійна іноземна мова 2 ** 12 Залік, екзамен 

ВЗ19 Українська мова як іноземна*** 12 Залік, екзамен 

ВЗ20 Військова підготовка**** 29 - 

 Всього за цикл 2.1 32,5 16,5 7,5  

2.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 Технологія конструкційних матеріалів 4,0 4,0 Залік 

ВП02 
Особливості експлуатації газобалонних 
автомобілів 

4,0 4,0 4,0 Залік 

ВП03 
Організація автомобільних перевезень 
2 

3,5 3,5 3,5 Екзамен 

ВП04 Сучасні транспортні технології 3,5 3,5 3,5 Залік 

ВП05 Експлуатаційні матеріали 3,0 3,0 3,0 Залік 

ВП06 Альтернативні палива 3,0 3,0 3,0 Залік 

ВП07 САПР машин і транспортних засобів 4,0 4,0 4,0 Залік 

ВП08 Сучасні комп'ютерні технології 4,0 4,0 4,0 Залік 

ВП09 Безпека дорожнього руху 3,0 3,0 3,0 Залік 

ВП10 Технологічне обладнання для 

обслуговування та ремонту автомобілів 

3,0 3,0 3,0 Залік 

ВП11 Сучасні тенденції розвитку 

конструкцій автомобілів 

3,0 3,0 3,0 Залік 

ВП12 Математичне моделювання 

технологічних процесів 

автомобільного транспорту 

3,0 3,0 3,0 Залік 

 Всього за цикл 2.2 26,5 26,5 22,5  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 59 43 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

240 180 120 
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4.3. Структурно-логічна схема ОП бакалавра 

4.3.1. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми.  

 
1 семестр - 30  2 семестр - 30  3 семестр - 30  4 семестр - 30  5 семестр - 30  6 семестр - 30  7 семестр - 30  8 семестр - 30 

Історія України та 

української 
культури 

3,0 

 Іноземна мова 1 

1,5 

 Українська мова 

(за професійним 
спрямуванням) 

3,0 

 Іноземна мова 1 

1,5 

 Теорія механізмів 

та машин 
1,5 

 Деталі машин 

1,0 

 Організація 

автомобільних 
перевезень 2 

3,5 

 Технічна 

експлуатація 
автомобілів 

7,0 

               

Іноземна мова 1 

1,5 

 Вища математика 

5,0 

 Іноземна мова 1 

1,5 

 Трудове та 

підриємницьке 
право 

1,5 

 Деталі машин 

6,0 

 Автомобілі 

5,5 

 Автомобілі 

3,5 

 Безпека 

життєдіяльності 
та основи 

охорони праці 

3,0 

               

Інформатика  

6,0 

 Фізика 

5,0 

 Вища математика 

4,5 

 Опір матеріалів 

5,0 

 Взаємозамінність, 

стандартизація, 

технічні 

вимірювання 
5,5 

 Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

3,5 

 Автомобільні 

двигуни 

6,0 

 САПР машин і 

транспортних 

засобів 

4,0 

               

Вища математика 

6,5 

 Нарисна 

геометрія і 

комп'ютерна 

графіка  
5,0 

 Практики 

культурної 

комунікації 

1,5 

 Теорія механізмів 

та машин 

4,5 

 Механіка рідин і 

газів 

4,0 

 Економіка  

4,5 

 Сучасні тенденції 

розвитку 

конструкцій 

автомобілів 
3,0 

 Основи технічної 

діагностики 

автомобілів 

4,0 

               

Фізика 

6,5 

 Правознавство 

1,5 

 Теоретична 

механіка 

6,5 

 Філософія 

3,0 

 Автомобілі 

7,0 

 Електротехніка, 

електроніка, 

мікропроцесорна 

техніка 
6,0 

 Електронне та 

електричне 

обладнання 

автомобілів 
3,5 

 Математичне 

моделювання 

технологічних 

процесів 
автомобільного 

транспорту 

3,0 

               

Нарисна 

геометрія і 
комп'ютерна 

графіка 

5,0 

 Хімія 

4,0 

 Опір матеріалів 

6,0 

 Матеріалознавство 

4,0 

 Основи технології 

виробництва та 
ремонту 

автомобілів 

3,0 

 Організація 

автомобільних 
перевезень 1 

3,5 

 Електронні 

системи 
управління 

автомобілем 

3,0 

 Переддипломна 

практика 
3,0 
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Політологія 

1,5 

 Теоретична 

механіка 

5,0 

 Технологія 

конструкційних 

матеріалів 
4,0 

 Теоретичні основи 

теплотехніки 

4,5 

 Безпека 

дорожнього руху 

3,0 

 Технологічне 

обладнання для 

обслуговування та 
ремонту 

автомобілів 

3,0 

 Експлуатаційні 

матеріали 

3,0 

 Кваліфікаційна  

робота 

6,0 

               

  Обчислювальна 
техніка і 

програмування 

3,0 

 Основи екології 
3,0 

 Економічна теорія 
3,0 

   Технологічна 
практика 

3,0 

 Технічна 
експлуатація 

автомобілів 

4,5 

  

               

      Навчальна 
практика 

3,0 

        

               

               

               

               

               

 

 

 

 

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА                  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

         

Цикл дисциплін 

загальної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 

загальної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 
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4.3.2. Короткий опис логічної послідовності вивчення освітніх компонент здобувачами вищої освіти з терміном навчання 2 роки 

10 місяців. 

 
1 семестр - 30  2 семестр - 30  3 семестр - 30  4 семестр - 30  5 семестр - 30  6 семестр - 30 

Українська мова 

(за професійним 
спрямуванням) 

3,0 

 Іноземна мова 1 

1,5 

 Теорія механізмів 

та машин 
1,5 

 Деталі машин 

1,0 

 Організація 

автомобільних 
перевезень 2 

3,5 

 Технічна 

експлуатація 
автомобілів 

7,0 

           

Іноземна мова 1 

1,5 

 Трудове та 

підриємницьке 
право 

1,5 

 Деталі машин 

6,0 

 Автомобілі 

5,5 

 Автомобілі 

3,5 

 Безпека 

життєдіяльності 
та основи 

охорони праці 

3,0 

           

Вища математика 

4,5 

 Опір матеріалів 

5,0 

 Взаємозамінність, 

стандартизація, 

технічні 

вимірювання 
5,5 

 Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

3,5 

 Автомобільні 

двигуни 

6,0 

 САПР машин і 

транспортних 

засобів 

4,0 

           

Практики 

культурної 

комунікації 

1,5 

 Теорія механізмів 

та машин 

4,5 

 Механіка рідин і 

газів 

4,0 

 Економіка  

4,5 

 Сучасні тенденції 

розвитку 

конструкцій 

автомобілів 
3,0 

 Основи технічної 

діагностики 

автомобілів 

4,0 

           

Теоретична 

механіка 

6,5 

 Філософія 

3,0 

 Автомобілі 

7,0 

 Електротехніка, 

електроніка, 

мікропроцесорна 

техніка 
6,0 

 Електронне та 

електричне 

обладнання 

автомобілів 
3,5 

 Математичне 

моделювання 

технологічних 

процесів 
автомобільного 

транспорту 

3,0 

           

Опір матеріалів 

6,0 

 Матеріалознавство 

4,0 

 Основи технології 

виробництва та 
ремонту 

автомобілів 

3,0 

 Організація 

автомобільних 
перевезень 1 

3,5 

 Електронні 

системи 
управління 

автомобілем 

3,0 

 Переддипломна 

практика 
3,0 
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Технологія 

конструкційних 

матеріалів 
4,0 

 Теоретичні основи 

теплотехніки 

4,5 

 Безпека 

дорожнього руху 

3,0 

 Технологічне 

обладнання для 

обслуговування та 
ремонту 

автомобілів 

3,0 

 Експлуатаційні 

матеріали 

3,0 

 Кваліфікаційна  

робота 

6,0 

           

Основи екології 
3,0 

 Економічна теорія 
3,0 

   Технологічна 
практика 

3,0 

 Технічна 
експлуатація 

автомобілів 

4,5 

  

           

  Навчальна 
практика 

3,0 

        

           

           

           

           

           

 

 

 

 

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА                  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

         

Цикл дисциплін 

загальної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 

загальної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 
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4.3.3. Короткий опис логічної послідовності вивчення освітніх компонент здобувачами вищої освіти з терміном навчання 1 роки 

10 місяців. 

 
1 семестр - 30  2 семестр - 30  3 семестр - 30  4 семестр - 30 

Теорія механізмів 

та машин 

1,5 

 Деталі машин 

1,0 

 Організація 

автомобільних 

перевезень 2 

3,5 

 Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

7,0 

       

Деталі машин 
6,0 

 Автомобілі 
5,5 

 Автомобілі 
3,5 

 Безпека 
життєдіяльності 

та основи 

охорони праці 

3,0 

       

Взаємозамінність, 

стандартизація, 
технічні 

вимірювання 

5,5 

 Технічна 

експлуатація 
автомобілів 

3,5 

 Автомобільні 

двигуни 
6,0 

 САПР машин і 

транспортних 
засобів 

4,0 

       

Механіка рідин і 

газів 
4,0 

 Економіка  

4,5 

 Сучасні тенденції 

розвитку 
конструкцій 

автомобілів 

3,0 

 Основи технічної 

діагностики 
автомобілів 

4,0 

       

Автомобілі 

7,0 

 Електротехніка, 

електроніка, 
мікропроцесорна 

техніка 

6,0 

 Електронне та 

електричне 
обладнання 

автомобілів 

3,5 

 Математичне 

моделювання 
технологічних 

процесів 

автомобільного 

транспорту 
3,0 

       

Основи технології 

виробництва та 

ремонту 

автомобілів 
3,0 

 Організація 

автомобільних 

перевезень 1 

3,5 

 Електронні 

системи 

управління 

автомобілем 
3,0 

 Переддипломна 

практика 

3,0 
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Безпека 
дорожнього руху 

3,0 

 Технологічне 
обладнання для 

обслуговування та 

ремонту 

автомобілів 
3,0 

 Експлуатаційні 
матеріали 

3,0 

 Кваліфікаційна  
робота 

6,0 

       

  Технологічна 

практика 
3,0 

 Технічна 

експлуатація 
автомобілів 

4,5 

  

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА                  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

         

Цикл дисциплін 

загальної 
підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної 
підготовки 

 Цикл дисциплін 

загальної 
підготовки 

 Цикл дисциплін 

професійної 
підготовки 
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5. Матриці 

5.1. Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів 
Шифри 

освітніх 

компонент  

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

З
К

 1
0
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
2
 

З
К

 1
3
 

З
К

 1
4
 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0
 

Ф
К

 1
1
 

Ф
К

 1
2
 

Ф
К

 1
3
 

Ф
К

 1
4
 

Ф
К

 1
5
 

Дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01         +     + +                
ОЗ02       +                     +   
ОЗ03   + +   +           +             
ОЗ04             +                  
ОЗ05      +   +                      
ОЗ06  +   +     + +                    

Дисципліни професійної підготовки 

ОП01                    +           

ОП02                 +   +  +         

ОП03                  + +          +  

ОП04                 + +             

ОП05                   + +         +  
ОП06                   + +         +  
ОП07                 + +             
ОП08                 + +  +         +  
ОП09                 + +  +         +  
ОП10   +             +  +  +           
ОП11                +            +  + 
ОП12                 + +             
ОП13                +    +       +    
ОП14                 +              
ОП15                  +          +   
ОП16                 + +          +   
ОП17   +         +    +   + + + + + +    +   
ОП18                  +       + +  +   

Курсові проекти 

К01                    +    +    +   
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Шифри 
освітніх 

компонент  

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

З
К

 1
0
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
2
 

З
К

 1
3
 

З
К

 1
4
 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0
 

Ф
К

 1
1
 

Ф
К

 1
2
 

Ф
К

 1
3
 

Ф
К

 1
4
 

Ф
К

 1
5
 

К02                    + + +         
Практична підготовка 

ПП01   + +                   +        
ПП02                +       +        
ПП03                +           +    

Атестація 

А01       +             + +   +    +   
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5.2. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей 

Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності 

Інтегральна компетентність 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

З
К

 1
0
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
2
 

З
К

 1
3
 

З
К

 1
4
 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0
 

Ф
К

 1
1
 

Ф
К

 1
2
 

Ф
К

 1
3
 

Ф
К

 1
4
 

Ф
К

 1
5
 

РН 1 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у сфері 

автомобільного транспорту або у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів  технічних  наук,  економіки  та 
управління  і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

  + +  +   + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 3      +   + +     + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 4  +   + + + + +   +   + +              

РН 5 + +  +   + +  + +  + +        + +       

РН 6 + + + +  +   + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 7   +   +       +  + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 8               + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 9  +              +     + +  +   +   

РН 10  +    +          + +       +   + + + 

РН 11 + + +             +  +  + +    +  +   

РН 12    + +          + +   + +      +    

РН 13 +  +  +          +    + + +         

РН 14         +      +   +   +      +   

РН 15       +  +  +     +  + + + +      +   

РН 16 + + +            +       +        

РН 17 + + +             +       +       

РН 18 + + + +  +        + + +      +  +      

РН 19  +             +         +      

РН 20  +  +  +        +  + +       +  + +  + 

РН 21  +   +          + +   +       +   + 

РН 22  +   +          + +   +       +    

РН 23  +   + +          + +    +      + +  

РН 24  +    +        +   +      +     +  

РН 25  +   + +      +   + + + + + + + + + + + + + + + 
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5.3. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 
 

Програмні 

результати 

навчання 

Шифри освітніх компонент 

О
З

0
1
 

О
З

0
2
 

О
З

0
3
 

О
З

0
4
 

О
З

0
5
 

О
З

0
6
 

О
П

0
1
 

О
П

0
2
 

О
П

0
3
 

О
П

0
4
 

О
П

0
5
 

О
П

0
6
 

О
П

0
7
 

О
П

0
8
 

О
П

0
9
 

О
П

1
0
 

О
П

1
1
 

О
П

1
2
 

О
П

1
3
 

О
П

1
4
 

О
П

1
5
 

О
П

1
6
 

О
П

1
7
 

О
П

1
8
 

К
0

1
 

К
0

2
 

П
П

0
1
 

П
П

0
2
 

П
П

0
3
 

А
0

1
 

РН 1  + +     + + + + + + + +  +    +          

РН 2 +   + +                          

РН 3  +     + + + + + + + + + + +   + + +  + + +     

РН 4 +    +         + + + + + + + + + +       + 

РН 5      +                 +     +   

РН 6      +           +          +    

РН 7   +              + +      +       

РН 8                + +  +    +     +   

РН 9                       +       + 

РН 10   +       +   + + + + + +   + +         

РН 11                       +   +   + + 

РН 12       + +   + +  + + + +   +  + +  + +   + + 

РН 13                       +   +    + 

РН 14                +       +        

РН 15      +           +              

РН 16                       +    +  +  

РН 17                       +    + +  + 

РН 18                       +        

РН 19                        +       

РН 20                  +   + +  +       

РН 21                   +         +   

РН 22                   +         +   

РН 23                 +            +  

РН 24  + +     + +  + +  +   +        +      

РН 25      +           +        +     + 
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6. Форма атестації бакалаврів 

 
Атестація випускників спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» проводиться у формі 

захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи та завершується видачею документів встановленого 
зразка про присудження йому ступеня бакалавра  з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з спеціальності 
«Автомобільний транспорт» за спеціалізацією «Автомобільний транспорт». Атестація здійснюється 

відкрито і публічно. 

 

Форма атестації  

 

Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Регламент обсягу (кількість сторінок та листів графічної частини) та 

структура роботи у відповідності до затвердженого Положення щодо 

оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти рівня 

бакалавр: 60-80 сторінок пояснювальної записки, не менш ніж 4 листа 

графічної частини формату А1, або 14 змістовних слайдів електронної 

презентації. 

Перевірка на плагіат. 

Оприлюднення тем захисту на сайті підрозділу закладу вищої освіти.  

 
7. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським національним 

політехнічним університетом складається з таких процедур і заходів, передбачених законом «Про 

вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ОНПУ та 

регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному веб-сайті університету; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 
8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату 
9) інших процедур і заходів. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 

Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою радою Одеського 

національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та введено в дію наказом 

ректора від 31.10.2019 р. № 54.  
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Інформаційні додатки до ОП - Співвідношення компетентностей та результатів навчання до вибіркових освітніх компонентів  

 

ВЗ01 Хімія ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

РН4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-
технічній літературі, базах даних та інших джерелах; 
аналізувати та оцінювати цю інформацію.  

ВЗ02 Основи соціальних наук, в т.ч. ЗК 13. 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 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, 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. 

РН1. Мати концептуальні наукові та практичні 

знання, необхідні для розв'язання спеціалізованих 
складних задач автомобільного транспорту,   
критично осмислювати відповідні теорії, принципи, 
методи і поняття. 
РН 5. Розв'язувати задачі формування трудових 
ресурсів та професійного розвитку   персоналу;   
виявляти   резерви   підвищення   ефективності   праці 

співробітників об'єктів автомобільного транспорту.  
РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 
порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 
також технічних, економічних,законодавчих та інших 
аспектів. 

ВЗ02.1 Політологія 

ВЗ02.2 Правознавство 

ВЗ02.3 Трудове та підприємницьке 
право 

ВЗ02.4 Практики культурної 
комунікації 

ВЗ03 Інформатика ЗК 6.      Здатність     використовувати     інформаційні     
та комунікаційні технології. 

РН1. Мати концептуальні наукові та практичні 
знання, необхідні для розв'язання спеціалізованих 
складних задач автомобільного транспорту,   
критично осмислювати відповідні теорії, принципи, 
методи і поняття. 
РН3. Застосовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення, інформаційні та інформаційно-
комунікаційні технології для дослідження моделей 
об'єктів і процесів автомобільного транспорту, 
експлуатаційних властивостей автомобільних 
транспортних засобів, здійснення інженерних і 
техніко-економічних розрахунків, створення 
проектно-конструкторської документації та 
розв'язування інших задач автомобільного 

транспорту. 
РН7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті 
досліджень, узагальнювати, систематизувати й 

ВЗ04 Обчислювальна техніка і 
програмування 
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використовувати її у професійній діяльності. 

ВЗ05 Основи екології ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням 

безпекових, економічних, екологічних та естетичних 
параметрів 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, розраховувати 
завантаження устаткування та показники якості 

технологічних процесів 

РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 

порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 
також технічних, економічних,законодавчих та інших 
аспектів. 

ВЗ06 Економічна теорія ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу 
діяльність структурних підрозділів підприємств 
автомобільного транспорту, малих колективів 

виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо 
експлуатації, ремонту та обслуговування об'єктів 
автомобільного транспорту, їх систем та елементів 

РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 
порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 

також технічних, економічних,законодавчих та інших 
аспектів. 
РН8. Розуміти і застосовувати у професійній 
діяльності нормативно-правові та законодавчі акти 
України, міжнародні нормативні документи, Правила 
технічної експлуатації автомобільного транспорту 
України, інструкції та рекомендації з експлуатації, 
ремонту та обслуговування автомобільних 

транспортних засобів, їх систем та елементів. 

ВЗ07 Економіка 

ВЗ08 Безпека життєдіяльності та 
основи  охорони праці 

ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням 
безпекових, економічних, екологічних та естетичних 
параметрів 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, розраховувати 
завантаження устаткування та показники якості 
технологічних процесів 

РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 
порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 

також технічних, економічних,законодавчих та інших 
аспектів. 

ВЗ09 Іноземна мова 2 (Англійська 
мова, Німецька мова, Іспанська 
мова, Польська мова) 

ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному 
контексті. 

РН4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-
технічній літературі, базах даних та інших джерелах; 
аналізувати та оцінювати цю інформацію.  

ВЗ10 Основи соціальних наук, в т.ч. ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 

РН1. Мати концептуальні наукові та практичні 
знання, необхідні для розв'язання спеціалізованих ВЗ10.1 Теорії сучасного суспільства 
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ВЗ10.2 Психологія громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку,  
верховенства права,  прав  і  свобод людини  і 
громадянина в Україні. 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, 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. 

складних задач автомобільного транспорту,   
критично осмислювати відповідні теорії, принципи, 
методи і поняття. 
РН 5. Розв'язувати задачі формування трудових 

ресурсів та професійного розвитку   персоналу;   
виявляти   резерви   підвищення   ефективності   праці 
співробітників об'єктів автомобільного транспорту.  
РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 
порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 
також технічних, економічних,законодавчих та інших 
аспектів. 

ВЗ10.3 Податкове право 

ВЗ10.4 Етика та естетика 

ВЗ11 Методи та технології обробки 
інформації 

ЗК 6.      Здатність     використовувати     інформаційні     
та комунікаційні технології. 

РН1. Мати концептуальні наукові та практичні 
знання, необхідні для розв'язання спеціалізованих 
складних задач автомобільного транспорту,   
критично осмислювати відповідні теорії, принципи, 

методи і поняття. 
РН7. Аналізувати інформацію, отриману в результаті 
досліджень, узагальнювати, систематизувати й 
використовувати її у професійній діяльності. 

ВЗ12 Основи програмування 

ВЗ13 Екологічний менеджмент ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу 

діяльність структурних підрозділів підприємств 
автомобільного транспорту, малих колективів 
виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо 
експлуатації, ремонту та обслуговування об'єктів 
автомобільного транспорту, їх систем та елементів 

РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 

порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 
також технічних, економічних,законодавчих та інших 
аспектів. 
РН8. Розуміти і застосовувати у професійній 
діяльності нормативно-правові та законодавчі акти 
України, міжнародні нормативні документи, Правила 

технічної експлуатації автомобільного транспорту 
України, інструкції та рекомендації з експлуатації, 
ремонту та обслуговування автомобільних 
транспортних засобів, їх систем та елементів. 

ВЗ14 Історія економічної думки 

ВЗ15 Економіка і бізнес 

ВЗ16 Основи охорони праці ФК 6. Здатність розробляти з урахуванням 

безпекових, економічних, екологічних та естетичних 
параметрів технічні завдання і технічні умови на 
проектування об'єктів автомобільного транспорту, 

РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 

порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 
також технічних, економічних,законодавчих та інших 
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його систем та окремих елементів; складати плани 
розміщення устаткування, технічного оснащення та 
організації робочих місць, розраховувати 
завантаження устаткування та показники якості 

технологічних процесів 

аспектів. 

ВЗ17 Фізичне виховання ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, 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. 

РН6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і 
порівнювати альтернативні варіанти з урахуванням 
цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а 
також технічних, економічних,законодавчих та інших 

аспектів. 

ВП01 Технологія конструкційних 
матеріалів 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній 
діяльності знання з основ конструкції, 
експлуатаційних властивостей, робочих   процесів   і   
основ   розрахунку   автомобільних транспортних 
засобів 

РН11. Розробляти та впроваджувати технологічні 
процеси, технологічне устаткування і технологічне 
оснащення, засоби автоматизації та механізації у 
процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні 
об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та 
елементів 

ВП02 Особливості експлуатації 
газобалонних автомобілів 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній 
діяльності знання з основ конструкції, 
експлуатаційних властивостей, робочих   процесів   і   
основ   розрахунку   автомобільних транспортних 
засобів 

РН12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у 
виробництво документацію щодо технологічних 
процесів експлуатації, ремонту та обслуговування 
автомобільних транспортних засобів, їх систем та 
інших інструктивних вказівок, правил та методик.  

ВП03 Організація автомобільних 
перевезень 2 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну 
експлуатацію об'єктів автомобільного транспорту, їх 
систем та елементів 

РН16. Організовувати експлуатацію автомобільних 
транспортних засобів, їх систем та елементів. 

ВП04 Сучасні транспортні технології ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси 
експлуатації, обслуговування й ремонту об'єктів 
автомобільного транспорту як об'єкта управління, 
застосовувати експертні оцінки для вироблення    
управлінських    рішень    щодо    подальшого 
функціонування  підприємства,  забезпечувати  якість  
його діяльності 

 

ВП05 Експлуатаційні матеріали ФК 2. Здатність використовувати у професійній 
діяльності знання з основ конструкції, 

РН12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у 
виробництво документацію щодо технологічних ВП06 Альтернативні палива 
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експлуатаційних властивостей, робочих   процесів   і   
основ   розрахунку   автомобільних транспортних 
засобів 

процесів експлуатації, ремонту та обслуговування 
автомобільних транспортних засобів, їх систем та 
інших інструктивних вказівок, правил та методик.  

ВП07 САПР машин і транспортних 
засобів 

ФК 11. Здатність застосовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення для розв'язання складних 
спеціалізованих задач автомобільного транспорту 

РН11. Розробляти та впроваджувати технологічні 
процеси, технологічне устаткування і технологічне 
оснащення, засоби автоматизації та механізації у 
процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні 
об'єктів автомобільного транспорту, їх систем та 
елементів. 

ВП08 Сучасні комп'ютерні технології 

ВП09 Безпека дорожнього руху ФК1. Здатність використовувати у професійній 
діяльності знання нормативно-правових, 
законодавчих актів України, Правил технічної 
експлуатації автомобільного транспорту України, 

інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та 
обслуговування об'єктів автомобільного транспорту 
та їх систем 

РН8. Розуміти і застосовувати у професійній 
діяльності нормативно-правові та законодавчі акти 
України, міжнародні нормативні документи, Правила 
технічної експлуатації автомобільного транспорту 

України, інструкції та рекомендації з експлуатації, 
ремонту та обслуговування автомобільних 
транспортних засобів, їх систем та елементів.  

ВП10 Технологічне обладнання для 

обслуговування та ремонту 

автомобілів 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну 
експлуатацію об'єктів автомобільного транспорту, їх 

систем та елементів 

РН18. Розробляти технології виробничих процесів на 
усіх етапах життєвого циклу об'єктів автомобільного 

транспорту. 

ВП11 Сучасні тенденції розвитку 

конструкцій автомобілів 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній 
діяльності знання з основ конструкції, 
експлуатаційних властивостей, робочих   процесів   і   
основ   розрахунку   автомобільних транспортних 
засобів 

РН12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у 
виробництво документацію щодо технологічних 
процесів експлуатації, ремонту та обслуговування 
автомобільних транспортних засобів, їх систем та 
інших інструктивних вказівок, правил та методик.  

ВП12 Математичне моделювання 

технологічних процесів 

автомобільного транспорту 

ФК 15. Здатність застосовувати математичні та 
статистичні методи збирання, систематизації, 
узагальнення та обробки інформації 

РН10. Планувати та здійснювати вимірювальні 
експерименти з використанням відповідного 
обладнання, аналізувати їх результати 

 


