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1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Автомобільний транспорт» 
 

1.1 Загальні положення 
Повна назва вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Олександрійський політехнічний коледж 

Освітньо-
професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр  

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт 

Офіційна назва 
освітньої програми  Автомобільний транспорт 

Форми здобуття 
освіти  

Інституційна 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів 
ЄКТС (3 роки 10 місяців на основі базової загальної 
середньої освіти з одночасним здобуттям повної 
загальної середньої освіти; 2 роки 10 місяців на базі 
повної загальної середньої освіти) 

Освітня 
кваліфікація 

Фаховий  молодший бакалавр з автомобільного 
транспорту  

Наявність 
акредитації 

Акредитована у 2020 році, Міністерство освіти і науки 
України 

Рівень НРК України – 5 рівень  

Передумови 

Наявність базової або повної загальної середньої 
освіти, на основі диплома кваліфікованого робітника. 
Вимоги до вступу визначаються правилами прийому 
на навчання за ОПП фахового молодшого бакалавра 

Мова(и) викладання державна 

Термін дії освітньої 
програми До затвердження нової освітньо-професійної програми 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 
 

http://odpk.org.ua 

http://odpk.org.ua/


 
 

1.2 Мета освітньої програми 

Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань 
інноваційного характеру, надання теоретичнихзнань та набуття практичних 
компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у 
галузі автомобільного транспорту за кваліфікацією фахового молодшого бакалавра 
з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Галузь знань, 
спеціальність, 
предметна область 

27 Транспорт 
274 Автомобільний транспорт 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна, фундаментальна, прикладна. 
Програма складається з дисциплін загальної (цикли 
гуманітарної та фундаментальної підготовки), 
професійної та практичної підготовки. 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі 
обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів 
 

Особливості освітньої 
програми 

Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з 
обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

 
Відповідно до здобутого освітньо-професійного 
ступеню - фаховий молодший бакалавр здатний 
виконувати професійні роботи за професіями, 
зазначеними у ДК 003:2010 Національний 
класифікатор України, а саме: код КП 3115 - механік, 
механік автомобільної колони (гаража), механік з 
ремонту транспорту; технік-технолог (механіка), технік 
з автоматизації виробничих процесів. Код КП  3119 - 
диспетчер автомобільного транспорту; Код КП  7239 - 
авторемонтник. 
Фаховий молодший бакалавр може займати первинні 
посади, а також посади заступників відповідно до 
професійних назв робіт, які є складовими 
класифікаційних угрупувань. 

Подальше навчання Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої, а також підвищення кваліфікації. 



 
 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання 
та навчання 

Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, 
компетентнісний. 
Форми  організації  освітнього процесу: лекції, лабораторні та 
практичні заняття, семінари, самостійна робота, консультації із 
викладачами, навчальна практика, виробнича практика, 
елементи дистанційного навчання. 
Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, 
проєктного навчання. 

Оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється: 
- за дванадцятибальною шкалою - для студентів 1,2 курсів, які 
здобувають повну загальну середню освіту; 
- чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та вербальною («зараховано», «не зараховано») 
для студентів 1, 2, 3, 4 курсів, які здобувають фахову передвищу 
освіту освітньо-професійного ступеню фаховий молодший 
бакалавр 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний 
(проміжний),підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усне та письмове опитування, контрольні 
роботи; тестування (комп’ютерне); виконання лабораторних, 
практичних, розрахункових робіт; захист різних видів практик, 
курсових проєктів (робіт); заліки; екзамени; державна атестація. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Педагогічні працівники відповідають вимогам чинного 
законодавства України. Склад викладачів за фахом, досвідом 
роботи і кваліфікацією забезпечує виконання навчальних 
планів і програм, вимоги щодо компетентностей відповідного 
рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені 
відповідним стандартом, якісне проведення усіх видів занять, 
забезпечуючи належний рівень підготовки фахових молодших 
бакалаврів; забезпечується підвищення кваліфікації та/або 
стажування педагогічних працівників не рідше, ніж один раз 
на п’ять років. 

Матеріальне-
технічне 
забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним 
нормам, навчальні аудиторії мають паспорт кабінету або 
лабораторії; 100% забезпеченість спеціалізованими 
навчальними лабораторіями, комп’ютерами та прикладними 
комп’ютерними програмами, мультимедійним обладнанням; 
соціальна інфраструктура, яка включає спортивний комплекс, 
їдальню, медпункт; 100% забезпеченість гуртожитком; доступ 
до мережі Інтернет, точки бездротового доступу до мережі 
Інтернет, електрона бібліотека, читальна зала. 

Інформаційне 
та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Забезпеченість бібліотеки підручниками і посібниками, 
фаховими періодичними виданнями відповідного профілю, 
доступ до баз даних періодичних наукових видань; офіційний 
веб-сайт http://odpk.org.ua, наявність електронного ресурсу 
навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін. 

http://odpk.org.ua/


 
 

2 Перелік компетентностей випускника 

Випускники повинні здобути теоретичні знання та практичні уміння і 

навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю та подальшого навчання. Перелік компетентностей 

випускника наведено у таблиці. Шифр компетентностей складається з 

абревіатури найменування відповідної компетентності і номера 

компетентності. 

 
Компетенція Шифр 

компетенції 
Інтегральна компетентність 

Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані 
виробничі чи навчальні завдання у сфері обслуговування та ремонту 
автомобілів і двигунів, або у процесі навчання нести відповідальність 
за результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних 
ситуаціях 

ІК 

Компетенції соціально-особистісні:  КСО 
- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи (принципи біоетики); КСО - 01 

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу 
життя; КСО - 02 

- здатність учитися; КСО - 03 
- здатність до критики й самокритики; КСО - 04 
- креативність, здатність до системного мислення; КСО - 05 
- адаптивність і комунікабельність; КСО - 06 
- наполегливість у досягненні мети; КСО - 07 
- турбота про якість виконуваної роботи; КСО - 08 
- толерантність; КСО - 09 
- екологічна грамотність. КСО - 10 

Компетенції загальнонаукові: КЗН 
- базові уявлення про основи філософії, соціології, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до 
етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, 
розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й 
уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

КЗН - 1 

- базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 
необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі 
знань, здатність використовувати математичні методи в обраній 
професії; 

КЗН - 2 

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 
технологій; навички використання програмних засобів і навички 
роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати і 
використовувати інтернет-ресурси; 

КЗН - 3 

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 
освоєння загальнопрофесійних дисциплін; КЗН - 4 

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння КЗН - 5 



 
 

Компетенція Шифр 
компетенції 

загальнопрофесійних дисциплін. 
- базові знання з охорони праці, БЖД, необхідні для використання в 
обраній професії 

КЗН-6 

Компетенції інструментальні : КІ 
- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; КІ - 1 
- знання іншої мови(мов) в межах професійної компетенції; КІ - 2 
- навички роботи з комп'ютером; КІ - 3 
- навички управління інформацією; КІ - 4 
- дослідницькі навички. КІ - 5 

Професійні компетенції   
загально-професійні: КЗП 

- знання видів виробничих процесів, знання технологічної 
документації, здатність складати карти технологічного процесу; 

КЗП-1 

- базове знання системи конструкторської та технологічної підготовки 
виробництва 

КЗП-2 

- здатність застосовувати стандарти, технічні умови та інші керівні 
матеріали для розробки та реконструкції автотранспортних 
підприємств;  

КЗП-3 

- базове знання основ конструювання пристроїв і методів виконання 
креслярсько-конструкторських робіт;  

КЗП-4 

- здатність проєктувати (розробляти) пристрої середньої складності;   КЗП-5 
- здатність виконувати креслення складальних одиниць та креслення 
деталей із виконанням необхідних технічних розрахунків; 

КЗП-6 

- знання характеристик матеріалів, які використовуються в 
сконструйованих пристроях та їх властивостей;   

КЗП-7 

- здатність розробляти технологічні інструкції та проводити 
виробничі інструктажі;  

КЗП-8 

- мати базові уявлення про основні закономірності розвитку 
економіки; 

КЗП-9 

- мати сучасні уявлення про принципи моніторингу; КЗП-10 
- здатність планувати і реалізувати відповідні заходи;  КЗП-11 
- знання правових законодавств України в галузі охорони 
навколишнього середовища; 

КЗП-12 

- здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки 
життєдіяльності й охорони праці; 

КЗП-13 

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 
спілкування, навички роботи в команді; 

КЗП-14 

- здатність аналізувати витрати праці для виконання запланованих 
робіт, та розробляти заходи із підвищення продуктивності праці  

КЗП-15 

Спеціалізовано-професійні КСП 
-  здатність використовувати математичний апарат для освоєння 
теоретичних основ і практичного використання розрахунків 
конструкції пристосувань;  

КСП-1 

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й 
практичні навички в галузі конструювання, технології, 
матеріалознавства, обладнання для виконання технічних і 
економічних розрахунків; 

КСП-2 

- здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички 
для оволодіння основами підприємництва;  

КСП-3 



 
 

Компетенція Шифр 
компетенції 

- здатність використовувати професійно-профільовані знання і 
практичні навички для виконання технічного обслуговування та 
ремонту автомобілів та двигунів в необхідному обсязі; 

КСП-4 

- здатність використовувати професійно-профільовані і практичні 
навички для виконання креслень конструкції;  

КСП-5 

- здатність використовувати професійно-профільовані і практичні 
навички в галузі стандартизації для кваліфікованого користування 
нормативної документацією галузі; 

КСП-6 

- здатність застосовувати уміння і навички в галузі теорії і практики 
технічного обслуговування та ремонту автомобілів для покращення 
організації виробництва; 

КСП-7 

- здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі теорії і 
практики для удосконалення роботи діючих підприємств 
автомобільного транспорту; 

КСП-8 

- професійно-профільовані знання в галузі теоретичних основ і 
інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій; 

КСП-9 

- володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, 
здатність використовувати інформаційні технології для рішення 
експериментальних і практичних завдань в галузі професійної 
діяльності ; 

КСП-10 

- здатність аналізувати організацію технологічного процесу на 
підприємстві та проводити атестацію та раціоналізацію робочих 
місць; 

КСП-11 

- здатність, користуючись типовими плануваннями дільниць  
розробляти планування відповідно до технологічного процесу; 

КСП-12 

- здатність діагностувати автомобіль та оформляти належні 
документи; 

КСП-13 

- здатність аналізувати та розробляти заходи із економного 
витрачання матеріалів, запасних частин та енергії при технічних 
обслуговуваннях і ремонту автомобілів 

КСП-14 

 
3 Програмні результати навчання 

Здобувачі фахової передвищої освіти повинні досягти кінцевих, 

підсумкових результатів навчання, що визначають нормативний зміст 

підготовки.Визначені результати навчання, наведено у таблиці.Шифр 

результатів навчання складається з абревіатури – РН і номера результату 

навчання. 
Шифр 

результатів 
навчання 

Зміст результатів навчання 

Соціально-особистісна сфера 

РН - 01 

Використовуючи особисністно та суспільно значимі цінності і мотиви, 
за допомогою психолого-педагогічних процесів будувати відношення з 
колегами по роботі в дусі поваги, формувати у них розуміння 
колективу як самоцінності і спільноти в якій поєднуються інтереси 
особистості і інтереси суспільства. 



 
 

Шифр 
результатів 
навчання 

Зміст результатів навчання 

РН- 02 

На основі одержаних знань про важливість здорового способу життя 
для суспільства вміти організовувати своє повсякденне життя в дусі 
відмови від шкідливих звичок, впливати на співпрацівників в плані 
залучення їх до занять фізкультурою і спортом створювати належні 
культурно-побутові умови та аналізувати специфіку соціальних і 
соціально-психологічних явищ і процесів у трудовому колективі. 

РН - 03 
Використовуючи професійно-орієнтовані джерела при підвищенні 
власної кваліфікації вміти володіти методами пізнання при вирішенні 
професійних завдань. 

РН - 04 
Використовуючи знання світової культури і історії, основ соціології та 
філософії давати раціонально-критичну оцінку трудовим відносинам в 
колективі, своїм діям і поведінки. 

РН - 05 

На основі соціально-політичних і правових знань, за допомогою 
нормативних документів та правил вміти аналізувати соціально-
значущі проблеми і процеси, факти і явища суспільного життя та 
приймати рішення щодо організації виробничої і соціальної діяльності 
колективу які б мали значний результат і нестандартний характер, 
мислити поза догмами і жорсткими правилами з розумінням своєї 
особистої відповідальності за прийняті рішення. 

РН - 06 

Використовуючи відповідні знання та правила за допомогою літератури 
та засобів комунікації дотримуватися: 
-  норм сучасної літературної державної мови; 
- логічно, послідовно формувати думки; 
- діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, 

причини та шляхи розв’язання виробничих конфліктів; 
- володіти методами організації міжлюдських відносин в побутових 

умовах та колективі бригади. 

РН - 07 

Використовуючи економічні і правові нормативи, знання соціальних і 
політичних закономірностей, за допомогою правил психології і 
діалектики вміти формулювати зміст проблеми, питання, доказу, 
відстоювати свою позицію методами логіки і переконань. 

РН - 08 

Використовуючи професійні знання, прийоми і комунікативні методи 
спілкування вносити пропозиції щодо вдосконалення процесу 
виконання професійних завдань з метою забезпечення оптимальної 
якості ремонту та обслуговування автомобільного транспорту. 

РН - 09 

Спираючись на знання основ права і культурних відносин в колективі 
вміти: 
- об’єктивно і критично оцінювати інформацію, вносити посильний 
вклад в гармонізацію людських відносин; 
- вести бесіду в обсязі необхідного спілкування в соціально-побутовій , 
культурній та професійній сферах. 

РН - 10 

Користуючись знаннями основ екології при здійсненні виробничої або 
соціальної діяльності вміти: 
- орієнтуватись в проблемах екологічного забруднення біосфери; 
- попереджувати забруднення навколишнього середовища. 

Загально-наукова сфера 

РН -11 В умовах професійної виробничої та побутової діяльності вміти 
дотримуватися принципів деонтології та етики. 

РН - 12 Знати фундаментальні розділи математики у обсязі достатньому для 



 
 

Шифр 
результатів 
навчання 

Зміст результатів навчання 

використання математичного апарату у фундаментальних науках 

РН - 13 Знати  склад  сучасних ЕОМ; уміти грамотно працювати на ЕОМ; 
швидко опрацьовувати необхідну інформацію 

РН - 14 Знати розділи фізики для засвоєння загально-професійних дисциплін 
РН - 15 Знати розділи хімії для засвоєння загально-професійних дисциплін 

РН - 16 
Знати основні закони статики, кінематики,динаміки. 
Уміти виконати розрахунки на міцність основних елементів деталей 
машин і механізмів. 

РН - 17 
Знати основні поняття стандартизації 
Уміти визначити допуски і посадки деталей, уміти користуватись 
вимірювальними інструментами і приладами 

РН - 18 Знати основні положення сучасної екології та її вплив на стан 
природних ресурсів. Уміти виконувати нескладні екологічні розрахунки 

РН - 19 
Знати основні електричні та магнітні явища, методи розрахунку 
електричних ланцюгів, будову електровимірювальних приладів, 
електричних машин, вузлів та блоків електронної апаратури. 

РН – 20 

Знати вимоги стандартів ЄСКД до оформлення робочої 
конструкторської документації. 
Уміти виконувати складальні креслення, ескізи, робочі креслення, 
ремонтні та будівельні креслення. 

РН – 21 
Знати  ключові розділу  прикладної економіки, вміти розрахувати 
показники ефективності господарсько-фінансової діяльності 
підприємства. 

Професійна діяльність 

РН - 22 Знати способи організації безпеки праці та життєдіяльності 
Уміти надати долікарську допомогу 

РН - 23 

Знати види автомобільних перевезень. 
Уміти розраховувати потребу в рухомому складі для виконання 
конкретної задачі з перевезень. 
Уміти оформити документи з перевезень. 

РН - 24 Знати теорію та будову автомобіля і його агрегатів, уміти їх розібрати 
та зібрати 

РН - 25 

Знати основи виробництва металів та сплавів, методи їх обробки. Знати 
основні види верстатів та можливості їх використання.  
Уміти розробити технологічні процесі на виготовлення деталей та їх 
термообробку. 

РН - 26 
Знати основні марки паливо-мастильних матеріалів (ПММ), їх 
якості.Уміти виконувати прості аналізи їх якості і дати рекомендації з 
використання.Уміти розрахувати втрати ПММ 

РН - 27 

Знати обладнання та технологію технічного обслуговування.  
Уміти виконувати технічне обслуговування та поточний ремонт 
автомобіля та його агрегатів та механізмів. 
Уміти організувати роботи автомобільних підприємств та уміти 
проводити їх покращення, удосконалення 

РН - 28 

Знати основні закони та системи стандартів з охорони праці та 
обов'язки посадових осіб з охорони праці. 
Уміти застосовувати норми з техніки безпеки при ТО та ТР рухомого 
складу. 

РН - 29 Знати організацію та планування діяльності АТП та підрозділів 



 
 

Шифр 
результатів 
навчання 

Зміст результатів навчання 

технічної служби, уміти розрахувати окремі розділи бізнес-плану 
роботи технічної служби. 

РН – 30 

Знати характеристику вузлів і елементів електрообладнання 
автомобілів, методику розрахунку та проєктування вузлів та деталей, 
сутність процесів, що протікають в приладах , апаратах та ланцюгах 
системи електрообладнання .Уміти діагностувати несправності системи 
електрообладнання та усувати їх. 

РН – 31 

Знати основи технології та організації капітального ремонту 
автомобілів та агрегатів.Знати основні способи відновлення деталей, 
вузлів, агрегатів та нормування ремонтних робіт. 
Уміти проєктувати робочі місця виробничих дільниць авторемонтних 
підприємств 

РН - 32 

Знати закони України про дорожній рух та правила дорожнього руху, 
права та обов'язки учасників дорожнього руху. 
Уміти безпечно користуватись автомобілем. 
Знати основні причини виникнення дорожньо- транспортних пригод 
(ДТП ) та способи їх попередження. 
Уміти надати першу медичну допомогу при ДТП 

РН - 33 Вміти використовувати набуті знання деталей машин у професійної 
діяльності 

РН - 34 

Знати основи виготовлення. Знати будову основних верстатів та уміти 
на них працювати з виконанням вимог технологічного процесу. Уміти 
виконувати слюсарні та свердлильні операції, уміти виготовити задану 
деталь 

Інструментальна діяльність 

РН – 35 

На основі знань норм сучасної української літературної мови, методики 
складання фахової документації вміти: 
-  визначати види ділової документації в професійній діяльності; 
- користуватися усною та писемною мовою в межах професійних 

обов’язків; 
- дотримуватись норм сучасної літературної мови; 
- застосовувати основні правила оформлення документів, добирати 

відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових 
паперів. 

РН – 36 
Використовувати навички усної та письмової комунікації іноземною 
мовою, аналізуючи тексти фахової направленості та перекладати 
іншомовні інформаційні джерела 

РН – 37 

Використовуючи знання та навички з галузі інформатики та 
обчислювальної техніки при виконанні професійних обов’язків вміти: 
- користуватись програмним забезпеченням загального призначення 

для оформлення звітної документації; 
- виконувати технологічні розрахунки та графічні креслення з 

професійно-практичної діяльності; 
- користуватися ресурсами Інтернету для професійній діяльності. 

РН - 38 

Використовуючи професійно-орієнтовані знання в галузі 
обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів в межах своєї 
професійної компетенції вміти: 
- приймати оперативні рішення щодо ЩО; ТО та ПР автомобіля; 
- приймати участь щодо корегування технологічних процесів та 



 
 

Шифр 
результатів 
навчання 

Зміст результатів навчання 

втілення новітніх технологій у авторемонтне виробництво; 
- приймати участь у розробленні конструкторської документації. 

РН - 39 

В процесі професійної діяльності фаховий молодший бакалавр повинен 
уміти: 
- вивчати сучасний досвід в автомобільного транспорту; 
- здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації з питань 

професійної діяльності.  
  

 
 
4 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 
Код 

навчальної 
дисципліни 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота (дипломний проєкт)) 
Кредити 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Цикл загальної підготовки 

1 ГСЕ. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
ГСЕ 1.01 Основи філософських знань 1,5 залік 
ГСЕ 1.02 Культурологія 1,5 залік 
ГСЕ 1.03 Українська мова (за професійним спрямування) 2 залік 
ГСЕ 1.04 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 залік 
ГСЕ 1.05 Основи правознавства 1,5 залік 
ГСЕ 1.06 Історія України 1,5 залік 
ГСЕ 1.07 Соціологія 1,5 залік 
ГСЕ 1.08 Економічна теорія 1,5 залік 
ГСЕ 1.09 Фізичне виховання 6,5 залік 
Всього за циклом гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки 23,5  

2 МПН Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

МПН 2.01 Фізика 1,5 залік 
МПН 2.02 Екологія 1,5 залік 
МПН 2.03 Креслення     4,5 залік 
МПН 2.04 Технічна механіка (спеціальний курс) 3,5 залік 
МПН 2.05 Технічна механіка (продовження) 1,5 екзамен 

МПН 2.06 Взаємозамінність, стандартизація та технічні 
вимірювання 3 залік 

МПН 2.07 Електротехніка і електроніка 3,5 залік 
МПН 2.08 Обчислювальна техніка 2,5 залік 
МПН 2.09 Вища математика 2,5 залік 

МПН 2.10 Підприємництво (Економіка підприємств) (Технології -
модуль 3)  1,5 залік 

Всього за циклом математичної, природничо-наукової 
підготовки 25,5  



 
 

Код 
навчальної 
дисципліни 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота (дипломний проєкт)) 
Кредити 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 
3 Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1 ПП Цикл професійної підготовки 
ПП 3.1.1 Автомобілі 3,5 залік, екзам 
ПП 3.1.2 Охорона праці 1,5 екзамен 
ПП 3.1.3 Безпека життєдіяльності 1,5 залік 
ПП 3.1.4 Електрообладнання автомобілів 4 залік 

ПП 3.1.5 Технологія конструкційних матеріалів та 
матеріалознавство 5 залік, 

екзамен 

ПП 3.1.6 Використання експлуатаційних матеріалів та 
економія паливно-енергетичних ресурсів 3 залік 

ПП 3.1.7 Технічна експлуатація автомобілів 8 залік, КП, 
екзамен 

ПП 3.1.8 Основи технології ремонту автомобілів 8 залік, КП, 
екзамен 

ПП 3.1.9 Автомобільні перевезення 2,5 залік 

ПП 3.1.10 Правила безпеки дорожнього руху 6,5 залік, 
екзамен 

ПП 3.1.11 Організація та планування, економіка підприємств 4 залік, КР 
 Всього зациклом професійної підготовки 47,5  

 3.2 Цикл практичної підготовки 
ПП 3.2.1 Навчальна слюсарна практика 4,5  
ПП 3.2.2 Навчальна верстатна практика 3  
ПП 3.2.3 Навчальна демонтажно-монтажна практика 4,5  
ПП 3.2.4 Навчальна практика з ТО  6  
ПП 3.2.5 Виробнича практика 13,5  
ПП 3.2.6 Переддипломна практика 4,5  
ПП 3.2.7 Дипломне проєктування 9  

 Всього за циклом практичної підготовки 45  
Всього за циклом професійної та практичної підготовки 92,5  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОБОВ'ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ 141,5  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Цикл загальної підготовки 

ВМПН Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 
ВМПН 2.13 Вступ до спеціальності (Технології - модуль 2) 1,5 залік 
 Всього за циклом 1,5  

ВПП Цикл професійно-практичноїпідготовки 
ВПП 3.1.13 Автомобільні двигуни 4,5 залік 

ВПП 3.1.14 Діагностика та технічне обслуговування  
автомобіля 3,5 залік 

ВПП 3.1.15 Розробка технологічної документації на ПЕОМ 
для авторемонтного виробництва 2,5 залік 

ВПП 3.1.16 Комплексна механізація технологічних процесів 4,5 залік 

ВПП 3.1.17 Методи обробки матеріалів різанням та 
інструмент 4 залік 

ВПП 3.1.18 Юридична відповідальність на автомобільному 
транспорті 1,5 залік 

ВПП 3.1.19 Охорона праці в галузі 1,5 екзамен 
 Всього зациклом 22  



 
 

Код 
навчальної 
дисципліни 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота (дипломний проєкт)) 
Кредити 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 
Практичненавчання 

ВПП 3.2.5 Навчальна практика з комп'ютерної діагностики 
автомобіля 3 залік 

 Всього за циклом 3  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ 26,5  
 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ СЕСІЇ 12  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180  

 
 

Навчальний заклад має право змінювати форму підсумкового 

контролю. 

Навчальний заклад має право змінювати вибіркові компоненти 

освітньо-професійної програми рішенням випускової циклової комісії 

відповідно до розвитку інформаційних технологій та регіональних потреб 

фахівців. 

Навчальний заклад має право збільшувати кількість кредитів ЄКТС 

нормативних навчальних дисциплін циклів математичної, природничо-

наукової, професійної та практичної підготовки і практик за рахунок 

вибіркових компонент освітньо-професійної програми. 

 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами 
компонентів та циклами підготовки 

 
 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 
освіти (кредитів /%) 

обов’язкові 
компоненти 

вибіркові 
компоненти 

всього за весь термін 
навчання 

Цикл загальноїпідготовки 
(ГСЕ, МПЦ) 49/27,2 1,5/1 50,5/28,2 

Цикл 
професійноїпідготовки (ПП) 92,5/51,4 37/20,4 129,5/71,8 

Всього за весь 
терміннавчання 141,5/78,6 38,5/21,4 180/100 



 
 

5 Форми атестації здобувачів фахової пердвищої освіти 

Нормативною формою державної атестації випускників 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» є публічний 

захист(демонстрація) кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту), що 

завершується видачею документу встановленого зразка про присвоєння 

йому освітньо-професійного ступеню - фаховий  молодший бакалавр і 

освітньої кваліфікації – фаховий  молодший бакалавр з автомобільного 

транспорту. 

 

6 Структурно-логічна схема ОПП 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики) 

Семестр 
ІІІ IV V VI VII VIII 

ГСЕ 1.01 Основи філософських знань    +   
ГСЕ 1.02 Культурологія     +  

ГСЕ 1.03 Українська мова (за професійним 
спрямування)    +   

ГСЕ 1.04 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)   + + +  

ГСЕ 1.05 Основи правознавства  +     
ГСЕ 1.06 Історія України +      
ГСЕ 1.07 Соціологія     +  
ГСЕ 1.08 Економічна теорія  +     
ГСЕ 1.09 Фізичне виховання   + + +  
МПН 2.01 Фізика +      
МПН 2.02 Екологія +      
МПН 2.03 Креслення     +      
МПН 2.04 Технічна механіка (спеціальний курс) + +     
МПН 2.05 Технічна механіка (продовження)   +    

МПН 2.06 Взаємозамінність, стандартизація та 
технічні вимірювання   + +   

МПН 2.07 Електротехніка і електроніка + +     
МПН 2.08 Обчислювальна техніка   +    
МПН 2.09 Вища математика  +     

МПН 2.10 Підприємництво. Економіка 
підприємств (Технології -мод 3)  +     

ПП 3.1.1 Автомобілі  + +    
ПП 3.1.2 Охорона праці    +   
ПП 3.1.3 Безпека життєдіяльності    +   
ПП 3.1.4 Електрообладнання автомобілів   + +   



 
 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики) 

Семестр 
ІІІ IV V VI VII VIII 

ПП 3.1.5 Технологія конструкційних 
матеріалів та матеріалознавство + +     

ПП 3.1.6 
Використання експлуатаційних 
матеріалів та економія паливно-
енергетичних ресурсів 

  +    

ПП 3.1.7 Технічна експлуатація автомобілів  + + +   

ПП 3.1.8 Основи технології ремонту 
автомобілів   + + +  

ПП 3.1.9 Автомобільні перевезення     +  
ПП 3.1.10 Правила безпеки дорожнього руху   + + +  

ПП 3.1.11 Організація та планування, економіка 
підприємств     +  

ПП 3.2.1 Навчальна слюсарна практика +      

ПП 3.2.2 Навчальна демонтажно-монтажна 
практика  +     

ПП 3.2.3 Навчальна верстатна практика   +    
ПП 3.2.4 Навчальна практика з ТО     +   
ПП 3.2.5 Виробнича практика      + 
ПП 3.2.6 Переддипломна практика      + 
ПП 3.2.7 Дипломне проєктування      + 
ВМПН 
2.13 

Вступ до спеціальності (Технології- мод 
2) +      

ВПП 
3.1.13 Автомобільні двигуни    + +  

ВПП 
3.1.14 

Діагностика та технічне 
обслуговування  автомобіля     +  

ВПП 
3.1.15 

Розробка технологічної документації 
на ПЕОМ для авторемонтного 
виробництва 

  +    

ВПП 
3.1.16 

Комплексна механізація 
технологічних процесів     +  

ВПП 
3.1.17 

Методи обробки матеріалів різанням 
та інструмент + +     

ВПП 
3.1.18 

Юридична відповідальність на 
автомобільному транспорті     +  

ВПП 
3.1.19 Охорона праці в галузі     +  

ВПП 3.2.5 Навчальна практика з комп'ютерної 
діагностики автомобіля      + 

 
В основу розроблення освітньо-професійної програми покладено 

компетентнісний підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення 

запланованих результатів навчання за освітньо-професійною програмою 

(навчальною дисципліною) передбачаються певні витрати часу здобувачем 

фахової передвищої освіти, тобто необхідний і достатній обсяг навчального 



 
 

навантаження студента, виражений у кількості кредитів ЄКТС (один кредит 

ЄКТС дорівнює 30 годинам). 

 До блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, які 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача фахової 

передвищої освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду таорганізаційних 

навичок. 

 До блоку професійної підготовки відносяться навчальні дисципліни, які 

спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей відповідної 

спеціальностіу здобувача фахової передвищої освіти, зокрема, предметної 

області та професійного спрямування. 

 Навчальне навантаження здобувача фахової передвищої освіти включає всі 

види його роботи (самостійну, аудиторну, лабораторну тощо) відповідно до 

навчального плану. 

7 Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої 
освіти вколеджі передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 
програм;  

- щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти, 
педагогічних працівників коледжу та систематичне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті навчального закладу, 
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 
освітньою програмою;  

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
фахової передвищої освіти та освітні кваліфікації;  



 
 

- контроль за матеріально-технічним забезпеченням (вимоги до 
матеріально-технічного забезпечення, атестація навчальних лабораторій);  

- контроль за кадровим забезпеченням (система відбору педагогічних 
працівників; рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників; 
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників);  

- контроль за навчально-методичним забезпеченням (вимоги до 
навчально-методичного забезпечення; підготовка та оновлення навчально-
методичних комплексів дисциплін; підготовка тестових завдань);  

- контроль за якістю проведення навчальних занять (контроль за 
якістю відкритих лекцій, практичних та лабораторних занять; контроль за 
якістю практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти; 
контроль за якістю самостійної роботи студентів);  

- контроль за якістю знань здобувачів фахової передвищої освіти 
(поточний контроль знань, проміжна та семестрова атестації, 
директорський контроль знань, контроль за відвідуванням занять та 
виконанням програм навчальних дисциплін, анкетування, атестація 
здобувачів фахової передвищої освіти). 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 


	2 Перелік компетентностей випускника
	- базові знання з охорони праці, БЖД, необхідні для використання в обраній професії
	- знання видів виробничих процесів, знання технологічної документації, здатність складати карти технологічного процесу;
	- базове знання системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва
	- здатність застосовувати стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали для розробки та реконструкції автотранспортних підприємств; 
	- базове знання основ конструювання пристроїв і методів виконання креслярсько-конструкторських робіт; 
	- здатність проєктувати (розробляти) пристрої середньої складності;  
	- здатність виконувати креслення складальних одиниць та креслення деталей із виконанням необхідних технічних розрахунків;
	- знання характеристик матеріалів, які використовуються в сконструйованих пристроях та їх властивостей;  
	- здатність розробляти технологічні інструкції та проводити виробничі інструктажі; 
	КЗП-9
	- мати базові уявлення про основні закономірності розвитку економіки;
	КЗП-10
	- мати сучасні уявлення про принципи моніторингу;
	КЗП-11
	- здатність планувати і реалізувати відповідні заходи; 
	КЗП-12
	- знання правових законодавств України в галузі охорони навколишнього середовища;
	КЗП-13
	- здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;
	КЗП-14
	- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ спілкування, навички роботи в команді;
	КЗП-15
	- здатність аналізувати витрати праці для виконання запланованих робіт, та розробляти заходи із підвищення продуктивності праці 
	КСП-1
	-  здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання розрахунків конструкції пристосувань; 
	КСП-2
	- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі конструювання, технології, матеріалознавства, обладнання для виконання технічних і економічних розрахунків;
	КСП-3
	- здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички для оволодіння основами підприємництва; 
	КСП-4
	- здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для виконання технічного обслуговування та ремонту автомобілів та двигунів в необхідному обсязі;
	КСП-5
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