1. Профіль програми
Спеціальність 274 - Автомобільний транспорт
1 - Загальна інформація
Повна назва закладу вищої Херсонський національний технічний університет
освіти
та
структурного Факультет Інженерії та транспорту
Кафедра Транспортних систем і технічного сервісу
підрозділу (кафедри)
Ступінь вищої освіти та назва Бакалавр з автомобільного транспорту
кваліфікації мовою оригіналу Bachelor of Automobile Transport
/ англійською мовою
Офіційна
назва
освітньої Автомобільний транспорт
Automobile Transport
програми
Тип
диплому
та
обсяг Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
освітньої програми
Національне агентство із забезпечення якості вищої
Організація, що акредитує
освіти, Україна
НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – перший цикл,
Цикл/рівень
EQF-LLL – 6 рівень
Повна загальна середня освіта, ОКР молодший
Передумови
спеціаліст
Українська мова
Мова викладання
Вводиться в дію з 01.09.2020 р.
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса
постійного http://kntu.net.ua/index.php/ukr/Struktura/Kafedriрозміщення опису освітньої universitetu/Тransportni-sistemi-i-tehnichnij-servis
програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців з організації обслуговування,
Мета
освітньої
переобладнання,
ремонту,
рухомого
складу
програми
автомобільного транспорту та здійснення контролю над
виробництвом в автотранспортних та автосервісних
підприємствах.
3 - Характеристика освітньої програми
Об’єкт вивчення: розрахунок, проектування,
Предметна область
виробництво, переобладнання, експлуатація та ремонт
автомобільного транспорту, вміння користуватись
спеціальними та універсальними
інструментами,
приладами, станками та стендами для контролю та
відновлення
основних
технічних
характеристик
наземного автотранспорту.
Цілі
навчання:
застосування
набутих
компетентностей для:
1) розв’язання нагальних задач промисловості у
галузі "Автомобільний транспорт";
2) формування особистості фахівця, здатного
вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і
проблеми
комплексного
характеру
в
галузі
автомобільного транспорту;
3) підготовка фахівців з організації обслуговування,
переобладнання,
ремонту,
рухомого
складу
автомобільного транспорту та здійснення контролю над
виробництвом в автотранспортних та автосервісних
підприємствах.
Теоретичний зміст предметної області полягає у
набутті знань з основ і принципів конструювання

автомобіля, зміни його технічного стану під час
експлуатації, а також факторів та умов, що впливають на
ефективність експлуатації і ремонту.
Методи, методики та технології: володіння
основними методиками проектування автомобілів (в
тому
числі
комп’ютеризованими),
організацією
технічного обслуговування згідно сучасних вимог,
технологією ремонту та відновлення згідно нормативної
документації підприємств виробників. Розробка власних
технологій
ремонту
та
відновлення
рухомого
автотранспорту.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна (для бакалавра)
Основний фокус освітньої Організація експлуатації та ремонт, рухомого складу
автомобільного транспорту та здійснення контролю над
програми та спеціалізації
виробництвом в автотранспортних та автосервісних
підприємствах.
Можливість
проведення
виробничих
та
Особливості програми
переддипломних
практик
на
автотранспортних
підприємствах.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
У разі здобуття освітнього рівня бакалавр з
Придатність
до
автомобільного транспорту має право займати такі
працевлаштування
первинні посади на виробництві:
 механік виробництва;
 інженер з безпеки руху;
 інженер з технічного нагляду;
 інженер-інспектор;
 експерт з діагностики обладнання;
 начальник конструкторсько-технологічних служб.
Успішне
завершення
навчальної
програми
Подальше навчання
передбачає можливість подальшого навчання за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
5 – Викладання та оцінювання
- Студентоцентроване навчання, електронне навчання в
Викладання та навчання
системі Moodle, самонавчання, навчання на основі
досліджень.
- Викладання проводиться у вигляді: лекції,
мультимедійні лекції, практичні заняття, лабораторні
роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття
Усні та письмові екзамени, заліки,тести, захист звіту з
Оцінювання
практики, захист курсових робіт (проектів), захист
розрахунково-графічних робіт, захист кваліфікаційної
роботи бакалавра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
Інтегральна компетентність
та практичні проблеми у галузі автомобільного
транспорту або у процесі навчання, що передбачає
застосування теорій та методів експлуатації та ремонту
рухомого складу автомобільного транспорту та
здійснення
контролю
над
виробництвом
в
автотранспортних та автосервісних підприємствах
ЗК1. Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки
Загальні компетентності

(ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

в історичних подіях, аналізувати і узагальнювати
історичний матеріал в певній системі.
ЗК2. Здатність до письмової та усної комунікації в
професійному середовищі державною та іноземною
мовами.
ЗК3. Здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях.
ЗК4.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК5. Базові світоглядні знання, здатність до
абстрактного, системного і критичного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК6. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК8. Засвоєння нових знань, володіння сучасними
інформаційними технологіями.
ЗК9. Базові світоглядні знання, здатність до
абстрактного, системного і критичного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК10. Базові знання в галузі інформатики й сучасних
інформаційних технологій, навички використання
програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних
мережах,
уміння
створювати
бази
даних
і
використовувати інтернет-ресурси.
ЗК11. Прихильність безпеці та активна участь в
поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров’я та
гармонійного розвитку людини з високим рівнем якості
та безпеки її життя.
ЗК12. Здатність демонструвати широкий кругозір у
галузі міжнародного життя та політичних процесів,
орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці
держави.
ЗК13. Наявність цілісної системи математичних знань,
методів математичного моделювання, які необхідні для
комплексного розв’язання задач практичного змісту,
дослідження
реальних
процесів
та
прийняття
оптимальних рішень.
ЗК14. Володіння основами проектування, експлуатації та
технічного обслуговування об'єктів та систем.
ЗК15. Здатність організовувати роботу відповідно до
вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці.
ФК1. Здатність виконувати та розробляти креслення
складальних одиниць та математичних моделей із
виконанням необхідних технологічних розрахунків та
розробкою технічної документації.
ФК2. Володіння основами проектування, експлуатації та
технічного обслуговування об'єктів та систем.
ФК3. Знання про основні принципи теплотехніки,
положення газової динаміки та теплопередачі, про
гідравліку та гідравлічні машини.
ФК4. Здатність використовувати знання
теорії і
конструкції автомобілів для розрахунків характеристик
та властивостей автомобіля, міцність основних деталей.
ФК5. Здатність використовувати знання й практичні

навички в галузі теорії і практики ремонту автомобілів
для покращення організації процесів, технічної
експлуатації автомобілів для забезпечення безаварійної
та продуктивної роботи,для організації технічного
обслуговування та ремонту.
ФК6. Удосконалення методів технічної діагностики
автомобілів,
діагностичних
систем,
підвищення
ефективності роботи автомобілів та економії паливно –
мастильних матеріалів.
ФК7. Здатність використовувати знання й практичні
навички в галузі електричного та електронного
обладнання автомобілів для удосконалення методів
технічного обслуговування та ремонту.
ФК8. Здатність використовувати знання й практичні
навички в галузі безпеки
дорожнього руху,
автомобільних перевезень для удосконалення методів
організації та функціонування логістичних систем.
ФК9. Здатність використовувати знання й практичні
навички в галузі технологічного обладнання для
обслуговування та ремонту автомобілів, математичного
моделювання технологічних процесів підприємств
автомобільного транспорту для удосконалення методів
технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
7 – Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН1. Ідентифікувати трудові норми Міжнародної організації праці, Євросоюзу, України;
пояснити обґрунтування розробці і впровадженню превентивних та оперативних
(аварійних) заходів цивільного захисту.
ПРН2. Застосовувати знання психології ділового спілкування в повсякденному житті і при
здійсненні професійної діяльності.
ПРН3. Визначати самостійно цілі і задачі створення або дослідження матеріалів та виробів
з них.
ПРН4. Мати здатність перевірити достовірність отриманих результатів при вирішенні
поставлених задач.
ПРН5. Знаходити недоліки і шляхи удосконалення отриманих результатів.
ПРН6. Володіти методиками прогнозування якості матеріалів за умов впливу
технологічних факторів різної природи; використовуючи відомості про об'єкт, правильно
обирати спосіб виготовлення виробу та його механічної обробки, залежно від
конструктивних особливостей матеріалу та умов роботи.
ПРН7. Визначати ознаки і методи функціонального та технічного проектування.
ПРН8. Виявляти технологічні фактори, що впливають на ефективність досліджуваної
технології обробки матеріалів і отримання нових речовин у промисловості.
ПРН9. Аналізувати отриману інформацію та вибирати ефективні рішення для
економічності технологічних процесів отримання нових матеріалів та речовин у
промисловості.
ПРН10. Використовувати опис матеріального явища, за допомогою законів та моделей
фізики і методів та прийомів алгебри та геометрії, векторного аналізу, диференційного та
інтегрального обчислення складає математичний опис явища.
ПРН11. Розробляти алгоритми програм розрахунків математичних моделей на ЕОМ.
ПРН12. Створювати комп’ютерну візуалізацію одержаних результатів; використовувати
опис матеріального явища, за допомогою законів та моделей фізики і методів та прийомів
алгебри та геометрії, векторного аналізу, диференційного та інтегрального обчислення
складає математичний опис явища.
ПРН13. Моделювати технологічні, технічні процеси в предметній області математичними
методами.
ПРН14. Здійснювати вибір операційного середовища і алгоритмічної мови для

моделювання конкретних технологічних процесів.
ПРН15. Створювати комп’ютерну візуалізацію одержаних результатів; Визначати критерії
оцінювання і складові ефективності технології обробки матеріалів або конструкції
устаткування.
ПРН16. Обгрунтовувати запропоновані відмінності для досягнення технічного результату;
ПРН17. Розробляти технологію поверхневого зміцнення складнопрофільних поверхонь.
ПРН18. Обирати засоби нанесення покрить і задає їх експлуатаційні характеристики; вміти
обґрунтовано вибрати матеріал для конкретного використання на основі знань його
структури і властивостей.
ПРН19. Призначати склад легуючих елементів для формування матеріалів з потрібними
властивостями.
ПРН20. Вміти працювати із засобами вимірювальної і випробувальної техніки по
визначенню технічних характеристик і властивостей матеріалів та виробів з них.
ПРН21. Виконувати тепловий та динамічний розрахунок досліджуваних процесів з
використанням сучасних комп'ютерних технологій.
ПРН22. Оцінювати поведінку матеріалів, причини відмов деталей машин при взаємодії на
них різних експлуатаційних факторів.
ПРН23. На основі аналізу умов експлуатації, різних навантажень та вимог захисту
навколишнього середовища обирати матеріал, його обробку та отримання надійних та
довговічних деталей машин.
ПРН24. Вибирати правильні методи і способи вимірювання та контролю фізичних величин;
ПРН25. Визначати щільність зв'язку між двома змінними величинами.
ПРН26. Виконувати структурний аналіз фазових складових нових матеріалів; реалізувати
відомі теоретичні підходи і закономірності матеріалознавства до реальних процесів в
технологіях і промисловості.
ПРН27. Знаходити відповідні технологічні режими обробки або отримання матеріалів
згідно виробничих потреб.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічні та наукові працівники, які
Кадрове забезпечення
здійснюють освітній процес зі спеціальності 274 –
Автомобільний транспорт мають стаж науковопедагогічної діяльності понад два роки та рівень
наукової та професійної активності, який засвідчується
виконанням не менше чотирьох видів та результатів з
перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов (постанова
Кабінету міністрів України «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами і
доповненнями,
внесеними
постановою
Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347)).
До реалізації програми залучається не менше 50%*
науково-педагогічних
працівників
з
науковими
ступенями та/або вченими званнями.
Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років
проходять стажування.
Використання комп’ютеризованих класів, проекційної
Матеріально-технічне
техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів та
забезпечення
використання сучасних прикладних програм: Компас
3Д, Вертикаль, Автопроект, MathCad, Inventor, AutoDesk
AutoCAD, Solidworks
Інформаційне та навчально- Використання віртуального навчального середовища та
авторських розробок науково-педагогічних працівників.
методичне забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна
кредитна На загальних підставах в межах України.
На основі двосторонніх договорів між Херсонським
мобільність

національним технічним університетом та технічними
університетами України.
Міжнародна
кредитна У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між Херсонським національним технічним
мобільність
університетом та навчальними закладами країнпартнерів.
Навчання
іноземних Можливе, після вивчення курсу української мови.
здобувачів вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код
навчальної
дисципліни
НК 01
НК 02
НК 03

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Нормативні компоненти ОП
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Історія та соціальна культура України

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3,0

Екзамен

5,0

Екзамен
Залік,
екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Залік,
екзамен
Екзамен
Залік,
екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік,
екзамен

5,0

НК 04
НК 05
НК 06
НК 07
НК 08

Іноземна мова
Право і політологія
Філософія
Безпека життєдіяльності
Екологія (згідно розпорядження)
Хімія

НК 09

Фізика

4

НК 10

9

НК 12
НК 13

Вища математика
Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна
графіка
Теоретична механіка
Опір матеріалів

НК 14

Теорія механізмів і машин

НК 11

3,0
4,0
3,0
3,0
3,0

8
6
6,0
5

в тому числі КП з ТММ
Основи теплотехніки
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Технологія конструкційних матеріалів та
матеріалознавство

3,0
5,0

НК 18

Деталі машин і ПТО

6,0

НК 19

4,0

Екзамен

НК 20

в тому числі КП з ДМ і ПТО
Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання
Вступ до фаху

3,0

НК 21

Автомобілі

13,0

НК 22

Автомобільні двигуни
в тому числі КП з АД

5,0

Залік
Залік,
екзамен
Екзамен

НК 23

Технічна експлуатація автомобілів

11,0

Залік,
екзамен

НК 24

в тому числі КП з ТЕА
Електронне та електричне обладнання

6,0

Екзамен

НК 15
НК 16
НК 17

8

Екзамен
Екзамен
Залік,
екзамен
Залік,
екзамен

автомобілів
НК 25
Експлуатаційні матеріали
Основи технології виробництва та ремонту
НК 26
автомобілів
Моделювання технологічних процесів
НК 27
підприємств автомобільного транспорту
НК 18
Виробнича (технологічна) практика
НК 19
Виробнича (переддипломна) практика
НК 20
Атестація здобувачів вищої освіти
Загальний обсяг нормативних компонент:
Вибіркові компоненти ОП *
Вибір з каталогу
ВК 01
Дисципліна 1
ВК 02
Дисципліна 2
ВК 03
Дисципліна 3
ВК 04
Дисципліна 4
ВК 05
Дисципліна 5
ВК 06
Дисципліна 6
ВК 07
Дисципліна 7
ВК 08
Дисципліна 8
ВК 09
Дисципліна 9
ВК 10
Дисципліна 10
Разом

4,0

Екзамен

6,0

Залік

4,0

Залік

6,0
3,0
6,0
180

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
48,0

Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

3,0
3,0
3,0
3,0
12,0
60,0
240,0

Залік
Залік
Залік
Залік

Пакетна програма
ПП 01
Дисципліна 1
ПП 02
Дисципліна 2
ПП 03
Дисципліна 3
ПП 04
Дисципліна 4
Разом за пакетною програмою
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

* Вибіркові компоненти можуть бути організовані у вигляді вибору за блоками для відповідних
навчальних планів

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра
Внутрішня система перевірки студентських кваліфікаційних робіт
бакалавра на запозичення (плагіат).

