
 



Загальна інформація 
Галузь знань 27 – Транспорт 

Спеціальність 275 – Транспортні технології  

Спеціалізація/ 

Освітня програма 

275.03. Транспортні технології на автомобільному 

транспорті 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) рівень 

Загальний обсяг у 

ЄКТС та строк 

навчання 

240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки 

Офіційна назва 

програми 
Транспортні технології на автомобільному транспорті 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти  

здобувач вищої освіти 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки 

і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз 

інформації з різних джерел. 

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою на 

достатньому для професійної діяльності рівні. 

ЗК4. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК5. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність аналізувати явища як природні, так і 

технологічні з погляду фундаментальних принципів і 

знань з транспортних технологій, з використанням 



відповідних математичних моделей. 

ФК2. Здатність використовувати знання і практичні 

навички математичних та числових методів аналізу, 

теорії транспортних процесів і систем, дослідження 

операцій, теорії систем і управління, організації та 

забезпечення автомобільних перевезень при вирішенні 

професійних задач удосконалення та інноваційного 

розвитку транспортних технологій на автомобільному 

транспорті. 

ФК3. Здатність орієнтуватися у вітчизняній та 

зарубіжній законодавчій базі, знати поточний стан 

транспортного та митного законодавства. Розуміти 

структуру та взаємозв’язок між відповідними 

транспортними організаціями на різних рівнях 

управління. 

ФК4. Здатність орієнтуватися у комплексі технічних 

засобів (транспортних, навантажувально-

розвантажувальних, та технічних засобів митного 

контролю) та уміння обирати їх відповідно до умов 

перевезень, транспортних характеристик вантажів та 

вимог клієнтів. 

ФК5. Здатність використовувати знання, практичні 

навички і сучасні методи проектування, організації та 

управління транспортно-технологічними процесами 

доставки вантажів та перевезення пасажирів, у тому 

числі при взаємодії різних видів транспорту. 

ФК6. Здатність використовувати сучасні методи 

енерго- і ресурсозберігаючих транспортних технологій 

при вирішенні організаційно-виробничих задач 

технологічно-інноваційного розвитку складових 

автомобільного транспорту. 

ФК7. Навички володіння сучасними інформаційними 

ресурсами та профільним програмним забезпеченням у 

сфері транспортних технологій. 

ФК8. Навички роботи із товарно-супровідною, 

транспортною документацією, необхідною для 

здійснення перевезень. 

ФК9. Здатність формувати раціональні маршрути 

автомобільних і мультимодальних перевезень з 

урахуванням техніко-технологічних інновацій, вимог 

сервісної і виробничо-технологічної якості 

транспортного процесу, а також обмежень локальних 

схем організації дорожнього руху. 

ФК10. Здатність аналізувати та розробляти схеми 

організації дорожнього руху на вулично-дорожній 



мережі міст і мережі автомобільних доріг загального 

користування. 

ФК11. Навички організації процесу міжнародних 

перевезень вантажів та пасажирів з урахуванням умов 

міжнародного права. 

ФК12. Навички планування і організації транспортної 

діяльності при заданих ресурсах та в умовах 

конкурентного середовища. Здатність розробити, 

оцінити та прийняти рішення із урахуванням 

комерційної вигоди підприємства і замовника послуг.  

ФК13. Здатність застосовувати знання про 

методологію досліджень, здатність і готовність збирати 

та узагальнювати теоретичну та емпіричну інформацію 

для дослідження. 

ФК14. Навички управління щодо перевезень 

небезпечних вантажів на транспорті. 

ФК15. Здатність застосовувати підіймально-

транспортні машини та спеціалізований рухомий склад. 

ФК16. Здатність виконувати ліцензування та 

сертифікацію та страхування на транспорті. 

Фахові 

компетентності 

освітньої 

програми 

 (ФКп) 

ФКп1. Здатність вибирати, обґрунтовувати 

необхідність та визначати ефективність контролю 

транспортних перевезень. Навички здійснення 

оформлення товарів і транспортних засобів.  

ФКп2. Здатність використовувати сучасні засоби 

транспортних і термінальних технологій та 

використовувати отримані дані у практичній діяльності. 

ФКп3. Здатність використовувати сучасні 

інформаційні технології, збирати, обробляти, 

аналізувати статистику вантажних й пасажирських 

перевезень та використовувати отримані дані у 

практичній діяльності, у тому числі для прогнозування 

та оцінки ефективності роботи автопідприємств. 

ФКп4. Здатність використовувати знання 

транспортної географії для розбудови транспортної 

інфраструктури. 

ФКп5. Здатність аналізувати міжнародні відносини, 

розуміти основні принципи, причинно-наслідкові 

зв’язки у сфері транспортної політики. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання  

(ПРН) 

ПРН1. Використовувати мовні навички для 

спілкування на тему історичних місць і подій в Україні, 

стану розвитку української культури та на професійні 

теми з транспортних технологій, у тому числі іноземною 



мовою. 

ПРН2. Використовувати філософські знання та 

методологію для вивчення інших дисциплін з 

урахуванням політичних, економічних, культурних і 

соціальних умов транспортних процесів. 

ПРН3. Використовувати математичний апарат, 

розділи фізики, хімії, теорії систем і управління, 

дослідження операцій, теорії транспортних процесів для 

засвоєння фундаментальних, загальноекономічних і 

професійних дисциплін. 

ПРН4. Вибрати необхідні положення із законодавчих 

актів з охорони та безпеки людини для вирішення 

професійних задач з транспортних технологій 

ПРН5. Аналізувати поточний стан транспортного 

законодавства, володіти професійною термінологією, 

описувати структуру та взаємозв’язок між відповідними 

транспортними організаціями на різних рівнях 

управління. 

ПРН6. Визначати транспортні характеристики 

вантажів, характеристики вантажопотоків і показники 

роботи вантажних транспортних засобів. Визначити 

характеристики пасажирських перевезень і показники 

роботи пасажирських транспортних засобів. 

ПРН7. Вибирати тару, упаковку, засоби пакетування, 

контейнеризації і вантажні транспортні засоби. 

Маркувати вантажі контейнери та транспортні засоби 

відповідно до міжнародних стандартів. 

ПРН8. Планувати, організовувати, управляти, вести 

облік і контроль вантажних і пасажирських перевезень 

для різних методів організації руху транспортних 

засобів. 

ПРН9. Демонструвати навички роботи із товарно-

супровідною, транспортною та митною документацією. 

ПРН10. Вибирати комплекс технічних засобів 

транспорту за різними критеріями та визначати основні 

показники ефективності їх використання в заданих 

умовах експлуатації. 

ПРН11. Обґрунтувати структуру і зміст транспортних 

технологій та визначати показники енергоефективності 

транспортних технологій. 

ПРН12. Планувати і управляти ресурсним 

забезпеченням транспортних технологій. Аналізувати, 

обґрунтувати технологічні ресурси і процедури в 

проектах вантажних і пасажирських перевезень. 

ПРН13. Проектувати, організовувати і контролювати 



функціонування транспортно-термінальних систем. 

Аналізувати, планувати, організовувати, вести облік і 

контроль термінальних операцій з вантажами.  

ПРН14. Формувати раціональні маршрути 

перевезень, транспортно-технологічні схеми доставки, 

вибирати раціональні технології перевезень, види 

сполучення та їх технічне забезпечення. Описувати, 

впорядковувати та обчислювати показники єдиних 

типових технологічних процесів у транспортних вузлах. 

ПРН15. Планувати, організовувати та управляти 

транспортно-складськими комплексами. 

ПРН16. Використовувати сучасні технології, 

інформаційні ресурси та програмне забезпечення для 

вирішення професійних задач з транспортних 

технологій. 

ПРН17. Використовувати теоретичні знання та 

практичні навички щодо основних методів дослідження 

параметрів дорожніх умов, характеристик транспортних 

потоків, оцінки умов руху і засобів організації 

дорожнього руху для підвищення ефективності та 

безпеки функціонування транспортних систем.  

ПРН18. Планувати, організовувати та управляти 

транспортною діяльністю в умовах конкурентного 

середовища. Розробляти, оцінювати та приймати 

рішення із урахуванням комерційної вигоди 

підприємства і замовника послуг. 

ПРН19. Організувати роботу складського 

господарства та управління запасами вантажів. 

Організувати обробку вантажних потоків із 

урахуванням пропускної здатності об’єктів 

термінальної, митної та дорожньої інфраструктури. 

ПРН20. Застосовувати на практиці загальнонаукові, 

конкретно наукові й спеціальні методи наукового 

дослідження. 

ПРН21. Планувати, організовувати та управляти 

перевезення небезпечних вантажів на транспорті. 

Розробляти, оцінювати та приймати рішення із 

урахуванням правових норм України. 

ПРН22. Планувати, організовувати та управляти 

вантажно-розвантажувальними роботами на 

підприємстві з метою оптимізації транспортного 

процесу. 

ПРН23. Вибирати відповідні підіймально-

транспортні машини та спеціалізований рухомий склад 

для організації ефективної транспортної роботи. 



 


