Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів:

1. Профіль програми
Спеціальність
275 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
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 транспортних технологій
кваліфікації мовою оригіналу /
Bachelor of Transport Technology
англійською мовою
Офіційна
назва
освітньої Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Transport technologies (on motor transport)
програми
Тип диплому та обсяг освітньої Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців, за скороченою
програми
формою навчання - 120 кредитів ЄКТС, термін навчання
1 рік 10 місяців
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 спеціаліст
Передумови
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

Мета освітньої програми

2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців в транспортній галузі, здатних
розв’язувати комплексні проблеми, проводити самостійні
наукові дослідження, виконувати професійні обов’язки
згідно спеціальності 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті).

3 - Характеристика освітньої програми
Об’єкт вивчення: загально-технічна та спеціальна
Предметна область знань
підготовка для професійної діяльності у виробничотехнічних,
конструкторських
та
експлуатаційних
дільницях підприємств, що забезпечують експлуатацію та
обслуговування широкої номенклатури транспортних
засобів.
Цілі
навчання:
застосування
набутих
компетентностей для:
1) розв’язання нагальних задач функціонування
автомобільного транспорту;
2) підготовка фахівців, здатних вирішувати типові та
складні
непередбачувані
завдання
і
проблеми
комплексного характеру в галузі автомобільного
транспорту;
3) підготовка фахівців з організації дорожнього руху,
взаємодії видів транспорту та здійснення контролю за
експлуатацією транспортних засобів на підприємствах.

Теоретичний зміст предметної області: основи та
принципи, сучасні моделі, методи, алгоритми та
технології функціонування автомобільного транспорту,
вантажопідіймальної техніки, координації та взаємодії
різних видів транспорту, організації дорожнього руху, а
також фактори та умови, що впливають на їх
ефективність.
Методи, методики та технології: математичні
моделі, методи та алгоритми (в тому числі
комп’ютеризовані)
транспортних
процесів
на
автомобільному транспорті, взаємодії різних видів
транспорту, організації дорожнього руху. Розробка
власних технологій організації, управління та контролю за
процесами в транспортній галузі.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі
Орієнтація освітньої програми
спеціальності 275 – транспортні технології (на
автомобільному транспорті) спрямована на здобуття
особою професійно орієнтованої підготовки, яка базується
на загальновідомих положеннях та результатах сучасних
наукових досліджень з транспортної інфраструктури, в
рамках яких можлива подальша професійна кар’єра.
Основний
фокус
освітньої Базується на досягненні першого рівня вищої освіти в
області транспортних технологій на автомобільному
програми та спеціалізації
транспорті.
Необхідність проведення виробничих та переддипломних
Особливості програми
практик в підрозділах підприємств автотранспортної
галузі або автотранспортних підрозділах підприємств
інших галузей.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
У разі здобуття освітнього ступеня бакалавр з
Придатність
до
транспортних
технологій (на автомобільному транспорті)
працевлаштування
має право займати такі первинні посади на виробництві:
3111 Технік-технолог
3119 Диспетчер
3119 Диспетчер автомобільного транспорту
3119 Диспетчер з міжнародних перевезень
3119 Диспетчер служби перевезень
3119 Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних
та організаційних питань
3119 Технік з планування
3139 Фахівець з автотехнічної експертизи
3145 Інженер-інспектор з контролю за використанням
палива
3152 Інженер з безпеки руху
3152 Ревізор автомобільного транспорту
3340 Вихователь професійно-технічного навчального
закладу
3411 Брокер
3412 Агент страховий
3415 Агент комерційний
3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів
3436 Помічник керівника
3441 Інспектор митний

Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

Успішне завершення навчальної програми передбачає
можливість
подальшого
навчання
за
другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.

5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання, електронне навчання в
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
практики, захист курсових робіт (проектів), захист
розрахунково-графічних робіт, захист кваліфікаційної
роботи бакалавра.

6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна компетентність
вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з
використанням теорій та методів сучасної транспортної
науки на основі системного підходу та з врахуванням
комплексності та невизначеності умов функціонування
транспортних систем.
Загальні компетентності
(ЗК)

ЗК1. 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.
ЗК2. 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.
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5.
Навики
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій
ЗК6 Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК9. Навики здійснення безпечної діяльності.
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
ЗК11. Здатність працювати автономно та в команді.
ЗК12. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК13. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ФК1. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і
показники функціонування транспортних систем та
технологій
з
урахуванням
впливу зовнішнього
середовища.
ФК2.
Здатність
організації
та
управління
навантажувально-розвантажувальними
роботами
та
складськими операціями на транспорті.
ФК3.
Здатність
організовувати
та
управляти
перевезенням вантажів (за видами транспорту).
ФК4.
Здатність
організовувати
та
управляти
перевезенням пасажирів та багажу (за видами
транспорту).
ФК5. Здатність до оперативного управління рухом
транспортних потоків
ФК6. Здатність до організації взаємодії видів транспорту.
ФК7. Здатність оптимізувати логістичні операції та
координувати замовлення на перевезення вантажів від
виробника до споживача, дотримуватись законів, правил
та вимог систем управління якістю.
ФК8. Здатність проектувати транспортні (транспортновиробничі, транспортно-складські) системи і їх окремі
елементи.
ФК9Здатність оцінювати експлуатаційні, технікоекономічні, технологічні, правові, соціальні, та екологічні
складові організації перевезень.
ФК10. Здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну
ефективність транспортних технологій.
ФК11. Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку
транспортної діяльності.
ФК12. Здатність організовувати міжнародні перевезення
ФК13. Здатність оцінювати плани та пропозиції щодо
організації та технології перевезень, складені іншими
суб’єктами, та вносити необхідні зміни виходячи з
техніко-експлуатаційних параметрів та принципів
функціонування об’єктів та пристроїв транспортної
інфраструктури, транспортних засобів (суден).
ФК14. Здатність використовувати сучасні інформаційні
технології, автоматизовані системи керування та
геоінформаційні системи при організації перевізного
процесу.
ФК15.
Здатність
організовувати
транспортноекспедиторське обслуговування вантажів
ФК16. Здатність врахувати людський фактор в
транспортних технологіях

7. Програмні результати навчання
ПРН1. Брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну
активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично
розуміти світ.
ПРН2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у розвитку
транспортних технологій.
ПРН3 Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати державною
мовою на достатньому для професійної діяльності рівні
ПРН4 Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати іноземною
мовою на достатньому для професійної діяльності рівні.

ПРН5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для
розв’язання практичних завдань з організації перевезень та проектування транспортних
технологій
ПРН6. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та оцінювати
параметри транспортних систем та технологій.
ПРН7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення транспортних
технологій.
ПРН8. Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних систем та
технологій.
ПРН9. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної діяльності у сфері
транспортних систем та технологій.
ПРН10 Розробляти та використовувати транспортні технології з врахуванням вимог до
збереження навколишнього середовища
ПРН11. Знання законодавства України в галузі охорони природи й природокористування.
ПРН12 Знаходити рішення щодо раціональних методів організації навантажувальнорозвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення навантажувально-розвантажувальних
робіт. Вибирати механізми та засоби проведення навантажувально-розвантажувальних робіт.
ПРН13. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних сполученнях. Вибирати
вид, марку, тип транспортних засобів
(суден) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання перевезення
ПРН14. Організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу в різних сполученнях.
Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Організовувати
обслуговування пасажирів на вокзалах та пасажирських терміналах.
ПРН15. Оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі
транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними
потоками
ПРН16. Вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості
застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту
.ПРН17. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки
між різними ланцюгами постачань. Визначення функцій логістичних центрів. Аналізувати
особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків.
ПРН18. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення оптимізації
параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології
функціонування транспортних систем.
.ПРН19. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та
екологічну ефективність організації перевезень.
ПРН20 Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. Встановлювати їх
ефективність і надійність.
ПРН21 Впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності
ПРН22 Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи оформлення митної
документації. Використання методів митного контролю.
ПРН23 Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних засобів (суден).
Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів (суден). Установлювати зв'язок між
елементами конструкції транспортних засобів (суден).
ПРН24 Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. Експлуатувати
автоматизовані системи керування та навігаційні системи у перевізному процесі.
Використовувати електронні карти.
ПРН25 Використовувати методи організації транспортно-експедиторського обслуговування
різних видів сполучення
ПРН26 Досліджувати проблеми людського фактору, пов'язані з транспортом, а також наслідки
помилок для безпеки та управління. Визначати моделі поведінки людей у зв'язку з помилками

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють
освітній процес, повинні мати стаж науково-педагогічної
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 p. № 1187 (із
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347)).
Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років
проходять стажування.
Використання комп’ютеризованих класів та використання
Матеріально-технічне
сучасних прикладних програм: Microsoft Office
забезпечення
(Office Access, Office Excel, Office Word, Office Outlook),
Internet Explorer, Total Commander, AutoRoute, Matr. cor,
Ronet, Mercs, Forecast.exe.
Інформаційне та навчально- Використання віртуального навчального середовища та
авторських розробок науково-педагогічних працівників.
методичне забезпечення
Кадрове забезпечення

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

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код
навчальної
дисципліни

НК 01
НК 02
НК 03
НК 04
НК 05
НК 06
НК 07
НК 08
НК 09
НК 10
НК 11
НК 12
НК 13
НК 14
НК 15
НК 16

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Нормативні компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та культура України
Іноземна мова
Філософія
Право і політологія
Безпека життєдіяльності
Екологія (згідно розпорядженню)
Вища математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Фізика
Транспортна географія
Інженерна та комп’ютерна графіка
Технічна механіка
Введення в проектний аналіз
Дослідження операцій в транспортних системах
Основи теорій систем і управління
(на транспорті)
Основи менеджменту та маркетингу

НК 17
НК 18
НК 19
НК 20
НК 21
НК 22
НК 23
НК 24
НК 25
НК 26
НК 27
НК 28
НК 29
НК 30
НК 31
НК 32
НК 33
НК 34
НК 35
НК 36
НК 37

(транспортного підприємства)
Загальний курс транспорту
Основи економіки транспорту
Транспортне право
Транспортні засоби
Інформаційні системи і технології на транспорті
Автотранспортна експертиза
Логістика
Вантажні перевезення
Пасажирські перевезення
Взаємодія видів транспорту
Основи теорії транспортних процесів і систем
Теорія транспортних потоків
Планування та управління роботою транспорту
Організація і безпека дорожнього руху
Сучасні транспортні технології
Вантажознавство
Організація міжнародних перевезень
Виробнича (технологічна) практика
Виробнича (переддипломна) практика
Атестація здобувачів вищої освіти:

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3,0
5,0
5,0
4,0
3,0
3,0
3,0
6,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
8,0

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

7,0

Екзамен

3,0

Залік

7,0
5,0
3,0
4,0
3,0
3,0
8,0
7,0
7,0
7,0
6,0
8,0
8,0
7,0
4,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
180.0

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

Загальний обсяг нормативних компонент:
Вибіркові компоненти ОП
ВП 01
Дисципліна 1
ВП 02
Дисципліна 2
ВП 03
Дисципліна 3
ВП 04
Дисципліна 4
ВП 05
Дисципліна 5
ВП 06
Дисципліна 6
ВП 07
Дисципліна 7
ВП 08
Дисципліна 8
ВП 09
Дисципліна 9
ВП 10
Дисципліна 10
Загальний обсяг вибіркових компонент:
Пакетна програма
ВЗП 01
Дисципліна 1
ВЗП 02
Дисципліна 2
ВЗП 03
Дисципліна 3
ВЗП 04
Дисципліна 4
Разом за пакетною програмою
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

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

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти

Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Атестація здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи (дипломної роботи або проекту)
Кваліфікаційна
робота
має
бути
завершеним
дослідженням, яке передбачає розв’язання складної
спеціалізованої задачі або актуальної практичної
проблеми у сфері транспортних технологій (за
відповідною спеціалізацією) на основі сучасних
економіко-технологічних підходів.
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного
плагіату, фальсифікації та списування.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
офіційному сайті закладу вищої освіти чи його
структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої
освіти.
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять
інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у
відповідності до вимог чинного законодавства.

4. Матриця відповідності результатів навчання та
компетентностей

Р Е Ц Е Н З І Я – ВІДГУК
на освітньо - професійну програму «Транспортні технології (на автомобільному
транспорті» початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти галузі знань
27 – Транспорт, спеціальності 275 - Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)
Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки
країни, фактором реалізації її геостратегічного потенціалу та зростання її ролі у
міжнародному поділі праці. Частка транспорту у валовому внутрішньому
продукті України складає 12,1%, у вартості основних виробничих фондів 14,8% загального виробничого потенціалу. За роки ринкових перетворень
транспорт став самостійним системоутворюючим чинником економічного
зростання країни.
Україна володіє розвиненою транспортною мережею, до складу якої
входить 169,5 тис. км автомобільних доріг, 22,3 тис. км залізниць, майже 3,0
тис. км внутрішніх водних шляхів, 19 морських та 10 річкових портів, 46
аеропортів.
Підготовка магістрів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)» в Херсонському національному технічному
університеті є важливою, сучасною та відповідає практичним вимогам
сьогодення та подальшої перспективи розвитку транспортної галузі.
Представлена до розгляду освітньо-професійна програма «Транспортні
технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275 - «Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)» кафедри транспортних систем і технічного сервісу Міністерства
освіти і науки України дозволяє забезпечити сучасну, всебічну й якісну
теоретичну та практичну фахову підготовку бакалаврів з транспорту,
працевлаштування та подальше професійне вдосконалення та кар’єрне
зростання.
Рецензована освітньо-професійна програма має необхідні структурні та
змістовні складові, відображає сучасні вимоги до спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та може бути
рекомендована для практичного використання.

Р Е Ц Е Н З І Я – ВІДГУК
на освітньо - професійну програму «Транспортні технології(на автомобільному
транспорті)» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт спеціальності 275 - Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)

Представлена до розгляду освітньо-професійна програма «Транспортні
технології» початкового (молодший бакалавр) рівня вищої освіти галузі знань
27 - «Транспорт» спеціальності 275 - «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)» кафедри транспортних систем і технічного
сервісу Херсонського національного технічного університету дозволяє
забезпечити сучасну, всебічну й якісну теоретичну та практичну фахову
підготовку бакалаврів з транспорту, працевлаштування та подальше професійне
вдосконалення та кар’єрне зростання.
Розвиток і впровадження нових технологій, сучасних форм
господарювання ставить нові вимоги до підготовки висококваліфікованих
фахівців. З іншого боку, ступінь розвитку сучасного суспільства значно
визначається рівнем техніки, зокрема транспортної інфраструктури. З
становленням даної галузі транспортні технології в радянські часи не
потребували такої великої уваги, так-як було планове господарство. В ринкових
умовах питання грамотного і наукового підходу до формування транспортних
мереж, організації перевезень вантажів а особливо пасажирів набуло великого
значення.
Рецензована освітньо-професійна програма має необхідні структурні та
змістовні складові, відображає сучасні вимоги до випускників спеціальності
275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27
- «Транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та може бути
рекомендована для практичного використання.

Р Е Ц Е Н З І Я – ВІДГУК
на освітньо - професійну програму «Транспортні технології (на автомобільному
транспорті» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 –
Транспорт, спеціальності 275 - Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)
Розвиток і впровадження нових технологій, сучасних форм
господарювання ставить нові вимоги до підготовки висококваліфікованих
фахівців. З іншого боку, ступінь розвитку сучасного суспільства значно
визначається рівнем техніки, зокрема транспортної інфраструктури. З
становленням даної галузі транспортні технології в радянські часи не
потребували такої великої уваги, так-як було планове господарство. В ринкових
умовах питання грамотного і наукового підходу до формування транспортних
мереж, організації перевезень вантажів а особливо пасажирів набуло великого
значення.
Представлена до розгляду освітньо-професійна програма «Транспортні
технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275 - «Транспортні технології (на автомобільному
транспорті)» кафедри транспортних систем і технічного сервісу ХНТУ
дозволяє забезпечити сучасну, всебічну й якісну теоретичну та практичну
фахову підготовку бакалаврів з транспорту, працевлаштування та подальше
професійне вдосконалення та кар’єрне зростання.
Рецензована освітньо-професійна програма має необхідні структурні та
змістовні складові, відображає сучасні вимоги до випускників спеціальності
275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27
- «Транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та може бути
рекомендована для практичного використання.

