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1. Профiль освiтньо-професiйноi програми

Роздi"п 1. Загальна iнформацiя
I Повна назва закладу вищоi освlти

1.1. та структурного пlдроздlлу
Нацiона.lIьний авiацiйний унiверситет
Факультет транспортних технологiй

о ганrзацll авrацlйних пе нь

1.2.
Ступiнь вищоi освiти та назва
квалiфiкачii мовою оригiна"т1,

Освiтнiй ступiнь кБака.,Iавр>

Бака.rавр з транспортних технологiй

l.J.
Офiцiйва назва ocBiTHbo-
професiйноi проlрами

Мультимодальний транспорт i логiстика

1.4.
Тип диплому та обсяг ocBiTHbo-
професiйноI програми

!иплом бака,тавра, одиничний
240 кредитiв СКТС, TepMiH навчання 4 роки

1.5

Наявнiсть акредитацii Сертифiкат серЬ НДХЪ 1 191 141 вiд 30.08.2017 р.
Акредитацiйна комiсiя
MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи

1.6
I{икл/рiвень Перший (бака,таврський) piBeHb вищоi освiти

вiдповiдае шостому квалiфiкацiйному рiвню
НРК Украiни

Передумови Атестат про повну загальну середню ocBiTy,
сертифiкати ЗНО, диплом молодшого
спецiмiста. Вступнi екзамени з фаху. Решта
вимог визначаються прiвилаý.{и прийому на
освiтньо-професiйну програму 8ещзлеррq_

Мова(и) викладанЕя украlнська
TepMiH лii освiтньо-професiйноi
програý{и

1.10
Iнтернет-адреса постiйного

розмiщення опис1 ocBi гньо-
професiйноI програми

lrnp://nau.edu.ua
http :l/ftt,nau.edu.uai

Роздi"r 2. Мета освiтньо-про сiйноi програми
Пiдготовка висококвмiфiкованих фахiвцiв в г.rлузi транспортних технологiй,
здатних вирiшувати комплекснi транспортно-логiстичнi проблеми, що володiють

фундамента-,,rьними та професiйними компетенuiями у сферi органiзацii, технологii
та управлiннi мультимодальними перевезеннrми. анапiзу та проектування
транспортно-логlстичних систем.

Роздiл З. Характер истика освiтньо-професiйноi програми

з,l

Предметна область (гшrузь знань,
спецiальнiсть, спецiалiзацiя (за

наявностi))

27 <Тралспорт>;
275 <Транспортнi технологii (на повiтряному
транспортi)>;
275.04 <Транспортнi технологii (на повiтряному
транспортi)>;
<,My-rbt имодальн и й транспорт i логiстика>

Орiентацiя освiтньо-професiйноi
програми

Освiтньо-професiйна.
Структура програми передбачае оволодiння
базовими знаннями щодо закономiрностей
ф1 HKuioHy вання му-,Iьтимодtц ьноТ сисr еми
перевезень та iT взасмодii iз зовнiшнiм
середовищем; кJIючових концепцiй, теорiй та

1 .,7

1.9.

2.1

Система меяедrкменry якостi
ОСВПТНЬО_ПРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

(мультимоlLАльниЙ TPAHCI1OPT I логIстикА)
(наймеЕування ОПП)

1.8.

э.z.



смя нду опп

19.01 _01 - 20l8

шифр
документа

принципiв технологiчних операцiй, управ"тiння
та планування на транспортi: умiння
демонструва] и та використовуваги академiчнi
знання i розумiнняl збирати. аналiзувати та
iвтерпретувати широкий спектр даних та
iнформацii в га,rузi мультимода.iIьних
перевезень, визначати та вирiшувати проблеми

розвитку транспортно-логiстичних систем,
проводити критичну оцlнку результатl в

особливостi ocBiTHbo-
професiйноi програми

з.4.

Роздiл 4. П идатнlсть ви скникlв до п цев",I я та подальшого навчання

.+. l

Придатнiсть до працевлаштування

3.3

Основний фокус ocBiTHbo-
профеоiйноi програми та
спецiалiзацii

стор. 5 з 25

Освiтньо-професiйна програма базуеться на
загальновiдомих на) кових та науково-техн iчн их

результатirх iз врахуванням сучасного стану

ринку мультимодальних fl еревезень та
технологiй, opieHTye на aKTya,TbHi спецiалiзацiiL,
в рамках яких можлива подаJIьша професiйна та
наукова кар'ера: мультимодальний транспорт i
логiстика.
Програма перелбачас вивчення професiйно-
орiснтованих дисциплiн на Bcix курсах.
проходження виробничих практик на провiлних
транспортно-логiсти ч н их пiдп рисмствах. Bi.rbHe

володiння iноземною мовою.
Особливiстю програми е використанЕя
авторських розробок вик-rадачiв. рiзних метолик
оптимiзачiТ транспортних процесiв. сучас н их
iнформацiйних технологiй (LINDO, MATLAB,
AMADBUS тощо). Програма сприяе

формуванню професiйних компетенцiй за
мiжнародними стандартами FIАТА, IATA та
IKAO.
Програма також викJIада€ться англiйською
мовою.

Працев"паштування на пiдприемствах будь-якоi
органiзацiйно-правовоi форми власностi.
Бака"тавр з транспортних технологiй може
обiймати первиннi посади на пiлприсмсгвах
травспортноТ галузi: авiакомпанiй, аеропортiв.
хендлiнгових, логiстичних, трztнспортво-
експедицiйних компанiй, державних
адмiнiс ацlи за видами спо

системд меяеджменту якостi
освtl,гньо-проФЕсIйнА прогрАмА

хмультимо]ильниЙ трАнспорт I логlстикл)
(яайменуsання ОПП)

Зага,тьна ocBiTa в сферi транспорту.
Спецiалiзацiя програми полягас у пiдготовчi

фахiвчiв д-rя рiзних пiдприсмств транспорr ноТ

га,rузi: авiакомпанiй. аеропортiв. хендлiнгових-
логiстичних, транспортно-експедицiйних
компанiй, державIrих адмiнiстрацiй за видами
транспорту.
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Бакалавр з транспортних технологiй повинен
бути пiлготовлений ло роботи на пiлприсмствах
групи Н <Тршrспорт, складське господарство,
поштова та кур'ерська дiяльнiсть> вiдповiдно до
Класифiкатора професiй !К 009:2010 до таких
посад:

- З 1 19 .Щиспетчер з мiжнаролних перевезень;

- 31 19 .Щиспетчер служби перевезень;

- 51 1 1 Агент з органiзачii обслуговування
авiаперевезень;

- 51 1 1 Агент з приймалrrя замовлень на
квитки;

- 4i 33 Агент з розшуку вантажiв та багажу;

- З422 Агент iз замовлеяь населення на
перевезення).
Спорiлненi первиннi посади:

- 4221 Аrент з органiзацii туризму;

- 1443 Менеджер (управитель) з транспортно-
експедиторськоi дiяльностi>:

- 1448.1 Менедже тель з изNl ).

Подмьше навчання Продовження освiти за другим (магiстерським)
piBHev вишоI освiти. який вiдповiдае сьомому

рiвню НРК УкраТни.

Роздiл 5. Впкладання та оцiнювання

5.1.

Викладання та навчання Студентоцентроване проблемно-орiснтоване
навчання, яке проводиться у формi лекчiй,
практичних з,шять, консультацiй, са-п.rостiйного

вивчення, виконання курсових робiт,
проходження навчаJIьних та виробничих
практик, пiдготовки квалiфiкацiйноi випускноi

боти.
Оцiнювання Тестування, опитування, дискусii, презентачii,

vолульнi контрольнi роботи. звiти про
проходження нilвчtlльних та виробничих
практик, захист к}рсових робiт, письмовi
екзамени, захист квалiфiкацiйноi випускноi
роботи.

Роздiл 6. Програмнi компетентностi

6.1 .

Iнтегральнi
компетентностl

6.2.

Зага,rьнi
компетентностi (ЗК)

ЗК 1 . Здатнiсть реа",Iiзувати cBoi права i
обов'язки як члена суспiльства. усвiдомлювати
цiнностi громадянського (вiльного

5.2.

Здатнiсть розв' язувати складнi спецiалiзованi
задачi та вирiшувати практичнi проблеми у
га-llузi транспорту з використанням теорiй та
методiв сучасноi транспортноi науки на ocHoBi
системного пiдходу та з врахувzlнням
комп-rексностi та невизначеностi умов

кцlон ня спо их систем.

стор. б з 25



демократичного) суспiльства та необхiднiсть
його ста.rого розвитку, верховенства права, прав
i свобод людини i громадянина в YKpaIHi.

ЗК 2. Здатнiсть зберiгати та примножувати
моральнi. кульryрнi. HayKoBi uiHHocTi i

досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння
icTopii та закономiрностей розвитк) предметноТ

областi. ii мiсчя у загальнiй системi знань про
природу iсуспiльство та у розвитку суспiльства.
технiки i техно.rогiй. використовувати рiзнi
види та форми руховоi акгивностi для
активного вiдпочинку та ведення здорового
способу житгя.

ЗК 3. Здатнiсть спiлкуватися державною
мовою як усно, так i письмово.

ЗК 4. Здатнiсть спiлкуватися iноземною
мовою.

ЗК 5. Навики використання iнформацiйних i
комlтriкаItiйних технологiй.

ЗК 6. Здатнiсть проведення дослiджень на

вiдповiдному piBHi.
ЗК 7. Здатнiсть генерувати HoBi iдеТ

(креативнiсть).
ЗК 8. Здатнiсть розроб.rrяти та управляти

проектами.
зк 9. Навики здiйсненtrя безпечноi

дiяльностi.
ЗК 10. Прагнення до збереження

навко-1 и ш нього середовиIца.

ЗК 1 1. Здатнiсть працювати автоЕомно та в
командi.

ЗК l].3нання та розумiння прелметноТ
областi та роз)мiння професiйноi дiяльностi.

ЗК 13. Здатнiсть до абстрактного мислення,
анаiIlз та синтез

6.з Фаховi компетентностi (ФК) [одаток 1

Роздiл 7. Програмнi результати навчання
Програмнi результати навчання одаток 2

Роздiл 8. Ресчрсне забезпеченпя реалrзацll програми

8.1.

Кадрове забезпечення .Що реатiзацiI прогр.lми заiIучаються науково-
педагогiчнi працiвники з науковими ступенями
та./або вченими званнями, а також
висококва,1 iфiкованi спецiал iсти. якi мають стаж

чноr, ово1 та педагогlчноr оботи.
Матерiально-технiчне
забезпечення

навчальнi аулиторii; комп'ютернi класи;
навчально-наукова лабораторiя к Моделювання
транспор гних систем та прочесiвu: точки
бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

мультимедiйне обладнання.

Система менеджменrJ якостi
освlIтньо_проФЕсlинА прогрАмА

лМУjIЬТИМо пА пьний трАнспорт t СТИкА)
(наймеЕування ОПП)

СМЯ НАУ ОПП

l9.0l_0l_20l8
Шифр

документа

8.2-

стор. 7 з25

7 ,|.



Система менеджменry якостi
освlIтньо_проФЕсlЙнА прогрАмА

!мультимо лА пьний трАнспорт l оГIСТИкА)
(наймевувавня ОПП)

Шифр
докумеЕта

смя нлу опп

19.01 -01 - 20l8

стор. 8 з 25

Iнформачiйне та навчаJIьно-
методичне
забезпечення

офiчiйний сайт НАУ: http://nau.edu.ual;

оепозитарiй НАУ: wц ц .ег.паu.еJu. uа: офiчiй ний

сайт ФТТ: :/i ftt.nau,edu.ua"l точки
бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

необмежений доступ до мережi IHTepHeT;

наlкова бiблiотека, ,титапьнi зали; навча,тьнi i

робочi плани: навчiц ьно-vетодичнi комплекси
дисциплiн; навчальнi та робочi програми

.1исциплiн; дидакгичнi матерiали для
са.п.rостiйноi та iндивiдуальноi роботи студентiв
з дисциплiн: - програми практикi методичнi
вказiвки шодо виконання курсових проектiв
(робiт), липломних проектiв (робiт); критерii
оцiнювання рiвня пiдготовки; пакети
комплексних ко бiтьни\

Розд iл 9. Академiчна мобiльнiсть

9.1.

Нацiональна кредитна мобiльнiсть Нацiона,тьна кредитна мобiльнiсть реалiзусться
на ocHoBi двостороннiх договорiв мiж
Нацiона-rьним авiацiйним унiверситетом la

в итета.l,lи У

Мiжнародна кредитна мобiльнiсть У рамках програ\rи подвiйного диплому з

унiверситетами, зареестрованими у BRASMUS+
та ERASMUS MLINDUS.
Реапiзlсrься на ocHoBi двосrороннiх логоворiв
мiж НАУ та GriГГrth University (Австра,riя),
Корейським аерокосмiчним унiверситетом
(Пiвденна Корея), Anadolu UniveTsity (Турчiя),
Embry-Riddle Aeronautical University (США),
Dublin Institute of Тесhпоlо-gу (Iрландiя) та
iнших
CTBopeHi умови щодо можJIивостr пlдготовки
lноземних ентlв в англомовних ах9.з

Навчання iноземних здобувачiв
вищоi освiти

8.3

9.2



Система менедrкменту якостi
освIiгltьо-проФЕсIЙI,1А llрогрАмА

(МУЛЬТИМОЛАЛЬНИЙ ТРАНСПоРТ 1 ЛоI-1СТиКА)
(найvен}вання ОПП)

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми
та lx логlчна послlдовнlсть
2,1. Пе ik компонент опп

Код н/д

ок5

окб

ок8

ок9

цlиовании заjIlк

l]и нцlиовании з:lл lk

Шифр
документа

смя нлу опп

19.01 _01 - 20l8

стор. 9 з 25

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумк.

контрол ю

Компоненти освiтньо-професiйноi програми

1навчальн i дисциплiни. KypcoBi проекти
(роботи), практики, ква,riфiкачiйна робота

1 4

обов'язковi колrпоненти опп

oKl IcTo lя та ,,Ib у аlни з,0 Екзамен
ок2 УкраТнська мова 3,0 Екзамен
окз Фiлософiя з,0 Екзамен
ок4

Iноземна мова 4,0 .Щиференцiйований залiк /

Екзамен
Фiзичне виховання 3,0 Щиференцiйований за,riк

16

Щи rglr дисциплiн професiйноi та практичноi пfiготовкrr
Щп кл професiйноi пiдготовкш

Фiзiка ý0
ок7 Хiмiя 4,0

вища математика 10,0 Щиференчiйований за",1iк /

Екзамен
Комп'ютерна TexHiKa та програмування 5,5 Екзамен

ок10 Системи автоматичного прое ня 5,0 .Щиференцiйований залiк
oKl i Загмьний курс транспорry 5,0 Екзамен

Теорiя ймовiрностей i математична статистика 4,5 j]иференчiйований за.riк

ок lз Технiчна MexaHiKa з,5 Екзамен
ок14 системний анаT iз 5,0 Екзаlлtен

Основи теорiТтранспортних процесiв 4,0 Екзамен

окlб Щослiдження операчiй на транспортi 8,5 .Щиференчiйований залiк/
Екзамен

oKl7 Iнформаuiйнi системи i технологti 4,0 Екзамен
ок l8 Iнженерна логiстика 4,0 .Щиференчiйований залiк
ок l9 Основи охорони лрацi ]0 Екзапtен

ок20 Введення в спецiальнiсть: "Транспортнi
технологii"

лп Екзамен

ок2 ] Транспортна географiя 5,0 .Щиференцiйований залiк

ок22 Транспортнi засоби 3,5 ,Щиференцiйований залiк
Основи дiяльностi транспортних пiдприсмств 4,0 .Щиференцiйований залiк

ок24 Митнi операцii 4,0 Екзамен

ок25 Пасажирськi перевезення 8,5 ,Щиференцi йований зал ilt/
Екзамен

ок26 Iнфраструкryра мультимодальних перевезень 4,0 Екзамен

ок27 Вантажнi перевезення 8,5 ,Щиференцiйований зал ir<,/

Екзамен
ок28 Страхування перевезень 4,0 !иференцiйований за,l iK

ок29 Мiжнароднi перевезення 4,0 Екзамен

ок30
Iнформацiйнi системи i технологti в

м},льтимод:шьних перевезеннях 4 0 Екзамен

Щиrсrr ryманiтарпоi та соцiально-економiчноi пiдготовкll

Всього

oKl2

oKl5

ок2з



Система менсджменту якостi
ОСВПТНЬО_IlРОФЕСIЙНА ПРОГРАМА

лМУЛЬТИМо ЛАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ I ОI-1СТИкА)
(яаймснування ОПП)

Шифр
документа

смя нду опп

l9.01 -01 - 20r8

стор. 10 з 25

.Щиференцiйований за.lI iK/
Екзамен

KjI п ктичпоi пiдготовкп

цlиовании залlк

вБб

.Щиференцiйований залiк

,Щиференчiйований залiк/
Екзамен

1 1

окз l Взасмодiя видiв транспорry в мультимодztльних
системах

75 !иференuiйований залiк/
Екзамен

окз2 Управлiння якiстю му.rьтимода,,Iьних цер9р9з9!L 4,0 Екзамен

окзз Транспортно-логiстичнi системи 8.5

ок34 оделювання транспортних та скJIадських
цесlв

4,5
Екзамен

Всього

Ви ничI п актики

l49

ок35 Виробнича технологiчна практика 4,5

окзб Переддипломна пракrика 3,0 Диференцiйований залiк

окз7 .Щипломне проекryвання 7,5

Всього 15

ьний обсяг обов'язковпх компонент: 180

Впбiрковi компоrrенти ОIШ *

цпкл дисциплiн вiльного вибору студента
вБl Iноземна мова: мультимодаjIьнl перевезеttня 8 0 !иференцiйований змiк
вБ2 Управлiння на транспортi з,5 .Щиференчiйований змiк
вБз Управлiння людськими рес}рсами в

транспортной гмузi
3,5

Екзамен

вБ4 Транспортне право дý !иференцiйований за",iiк

вБ5 Транспортнi засоби (поглиблений кlрс 4,5 Щиференцiйований залiк

,Щi;rова аяглiйська мова (поглибле ний кlрс)* 7,0 ,Щиференцiйований за,пiк

!иференчiйований залiквБ7 Спецiалiзованi транспортнi та
навантажувально-розвант засоби*

3,5

вБ8 Технологii i системи продажу транспортних
послуг*

7 )
Екзамен

вБ9 Безпека на транспортi * з,5 Щиференчiйований залiк

вБ l0 Сертифiкацiя провайдерiв логiстичних
пос,,rуг+

з,5
,Щиференчiйований залiк

вБtl Оцiнка ефективностi мультимодаJIьних
перевезень*

6 5
Екзамен

вБ l2 Проектування трtlнспортно-розподiльчих
систем*

4 5

бгJ I ) Вiйськова пiдготовка 29,0

Зага"rьвий обсяr, вибiркових компонент 60

Зага,rьнпй обсяг освiтньо-професiйноi п грамп 240
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Ш"фр
документа

СМЯ НАУ ОПП

l9.0l_ 0l - 20t8

стор. [2 з 25

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Система ме.яеджмеяту якостi
!МУЛЬТИМОЛАЛЬНИИ ТРДlСПОРТ I ЛОГIСТИКА)

(найменувапня ОПП)

Атестацiя випускникiв ocBiTHboi програми спецiальностi 275 <Транспортнi технологii
(на повiтряному транспортi)> проводиться у формi публiчного захисту (демоястрацii)
ква:Iiфiкацiйноi роботи (дипломноi роботи або проекту) та заверпIуеться видачею документу
встановлеItого зразка лро присудження йому стутеня Бакалавра iз присвоенням ocBiTHboT

квмiфiкацii бакiшавр з транспортних технологiй.
Ква,тiфiкацiйна робота мае бlти завершеним дослiдженням, яке передбачас розв'язання

скпадноi спецiа,riзованоТ задачi або актуа,rьноi практичноi проблеми у сферi транспортних
технологiй (на повilряному транспортi) на ocHoBi сучасних економ iKo-Tex нологiчн их
пiдходiв.

Унiверситет забезпечуе перевiрку квалiфiкацiйноi роботи на плагiат.
Анотацiя квалiфiкацiйноi роботи мае бути оприlтоднеЕа на офiцiйному сайтi

вiдповiдного пiдроздiлу закладу вицоi освiти. або у репозитарii закладу вищоi освiти.
Оприлюднення анотацiй квалiфiкацiйних робiт, що мiстять iнформачiю з обмеженим

доступом, здiйснювати у вiдповiдностi до вимог чинного зrlконодавства.

,Щержавна атестацiя здобувачiв вищоi освiти - це встановлення вiдповiдностi засвосних
здобувачалrи вищоi освiти рiвня та обсягу знань, JMiHb, iнших компетентностей вимогам
стандартiв вищоi освiти.

!ержавна атестацiя здобувачiв вищоi освiти здiйснюсться Екзалленацiйною комiсiсю
пiсля завершення нalвчання на ocBiTHboMy ступенi бакалавр з метою коьrплексноi перевiрки й
оцiнки теоретичноi та практичноi фаховоi пiдготовки студентiв-випускн икiв.

Екзаменацiйна комiсiя створюсться щороку у складi голови та членiв KoMicii.
Екзаменацiйна комiсiя працюс у строки. визначенi графiком навчального процесу на
поточний навчапьний piK, цо розробJuIеться на ocHoBi навчальних планiв, затверджуеться

ректором унiверситету.
Рiшення екзаменацiйноi KoMicii про оцiнку результатiв атестацii, присудження

освiтнього ступеня, а також про видачу здобувачам вищоi освiти дипломiв (дипломiв з

вiдзнакою) про закiнчення вищого навча]тьного закладу приймасться на закритому засiдаtrпi
екзаменацiйноi KoMicii вiдкритим голосуванням звичайною бiльшiстю голосiв членiв
екзаменацiйноi Kolricii, якi бра.rи yracTb в Ti засiданнi.
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Систсма менеджменту якостt
. vуль Iи\,lолА-,lьний lрАнспорг lлоl IстикА"

(наймен}ванвя ОПП)

шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП

l9.0l ,0l - 20l8

стор. I9 з 25

Додаток l
Перелiк програмних фахових (ФК) компетентностей

компетентнiсть
Здатнiсть аналiзувати та прогноз).вати параметри i поrtазники функцiонування

спо них систем та технологlи з впли зовнlшнього едовища,
Здатнiсть органiзацii та управлiння навантажувatльно-розвантажуваllьними
ооотами та складськими оп lяNlи на анспо

Фк4

Фк5
Фкб
Фк7 Знання та розумiння основ логiстики та особливостей ix застосування у

спо тнlи г

Фк9

Знання технiко-експ,туатшliйних параметрiв та розумiння принчипiв
функцiонування об'ектiв та пристроiЪ транспортноi iнфраструктури, транспортних
засобiв денс

Фкl4

Фкi8

Фк21

Здатнiсть зас,госовувати сучаснi методи, технологii органiзацii роботи об'ектiв

Фк1

Фк2

Фкз Здатнiсть органiзоврати та управляти перевезенням вантажiв (за видами
транспорту).
Здатнiсть органiзовувати та управJuIти перевезенням пасажирiв та багажу (за
видами транспорту).
Здатнiсть до оперативного управлiння р)л(ом транспортних потокiв,
Здатнiсть органiзовувати взасмодiю видiв транспорту.

Фк8 Навички проектування транспортних систем i ix окремих елементlв.
Здатнiсть оцiнювати експлуатацiйнi, технiко-економiчнi. техвологiчнi. правовi.
соцiа"тьнi, та екологiчнi складовi органiзацii перевезень.

Фк10 Здатяiсть оцiнювати та забезпечувати ергономiчну ефс,ктивнiсть трмспортних
технологiй.

Фк11 Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати безпеку транспортноi дiяльностi.
Навики щодо органiзацii мiжнародних перевезеЕь.

Фкl j

Навики ганlзац11 но-експеди ського обсспо ання вантажrвв
Фк16 Навики дослiдження i .;1юдини ввання сп них технологlях,то
Фкl7 Здатнiсть аналiзрати транспортнi (транспортно-географiчнi) процеси та явища.

визначати ii взасмозв'язки з iншими територiальними та поза гериторiальними
об'ектами
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знанlrя в галузi економiки
транспорту, органiзацiТ, управлiння, планування виробничоi дiяльностi,
транспортних технологiй та нормативно-правового забезпечення для розробки Bcix
видrв везень.ес сного забезпечення льимодtLпьних п

Фкl9 Здатнiсть до оргаrriзацii митних операцiй на транспортi.

Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
технологii, tlрганiзацii та управлiння муJ-lьтимодальними перевезенЕями для
рiшення iнженерних задач на виробництвi.
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
техно.rогii- органiзачiТ та управлiння вантажними перевезеннями д,,lя рiшення
iнхtенерних задач на виробничтвi,

Фк22

ll] им льтимодаlIьЕих п евезень в еаIьних овах

Шифп

Фк12

Здатнiсть використовувати сучаснi iнформапiйнi технологii, автоматизованi
системи керувашня та геоiнформацiйнi системи при органiзацii перевiзного
процесу.

Фк15

Фк20
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Фк25

Фк27

Фкз0 Здатнiсть: описати ключовi компоненти транспортно-логiстичноi системи,
пояснити ix cyTTcBi характеристики. чiлi, функцii, завдання та проблеми;
розпlзнавати та 1нтерIIретувати технlчнl, технологlчнI, правовr, економlчнl та
екоrогlчнl аспекти техно-логrй льтимодальних п

Фк2з Здатнiсть iдентифiкувати cTpaxoBi випадки на рiзних видах ттранспорту,
розробляти систему заходiв пlодо ik попередження та усунення.
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльовавi знання й практичнi навички
Teopii транспортного процесу; технологii, органiзацii та управлiння мiжнародними
первезеЕнями для рiшення iнженерних задач на виробництвi.
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
розробки. оптимiзацii та рравлiння транспортно-технологiчними схемаvи за

учqстю рi9них qидiв транспорту
Фк26 Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички

технологiТ, органiзацii та управлiння процесами обслуговування учасникiв ланцюtа
постачань на рiзних етапах траенспортувzlння
Здатнiсть до управлiння якiстю пiдприемств-учасникiв мультимода'tьних

ереджеЕня можливих ризикlвпервезень, визначення та поп
Фк28 Здатнiсть застосовувати ocHoBHi методи контролю, облiку, ана,riзу й оцiнки стану

транспортно-логiстичноi дiяльностi
Фк29 Здатнiсть використовувати термiнологiю мультимодzLтьних перевезень при

вирiшеннi професiйних завдtшь,

Фкз]

Фкз2

Знання законодtlвства Украiни та мiжнародних докрлентiв щодо транспортноi
дiяльностi. яке забезпечус зJатнiсть застосування нормати вно-п равових акгiв при
вирiшеннi практичних завдань
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й пракгичнi навички
органiзацii та моделювання транспортних та складських п;r_lчесi в

Фкзз Сучаснi уявлення про
транспортних об'ектiв,
перевезень

принципи cTp},I(Typнol
iнженерно-технiчного

й функцiона,rьноi органiзаuiТ
забезпечення мультимодальних

Фкз4 Здатнiсть використовувати професiйно-профi,rьованi знання й практичнi навички
органiзашiI та обслуговування транспортних потокiв
Здатнiсть анапiзрати технiко-економiчнi, технологiчнi, правовi, соцiальнi, та
екологiчнi складовi органiзацii мультимодальних перевезень з погляду знань
фундаментьтьних дисциплiн, а також на ocHoBi вiдповiдних eKoHoMiKo-
математичних методiв

Фк36 Здатнiсть обирати та оцiнювати ефективнiсть сучасних методик та прикладних
програ\{ необхiдних для вирiшення фундаментальних iнженерних завдань в сферi

ьних перевезеЕь та танспортноl логrстикимультимодап
Фкз7 Здатнiсть критичного аналiзу та розв'язання практичних завдань в областi рiзних

видiв транспорту та сумiжних га,тузей для забезпечення свосчасних рiшень з

урaжуваЕням технiчних, Еормативних, комерцiйних, полiтичних, соцiальних i
екологiчних обмежень
Здатнiсть iдентифiкрати, визначати, формулювати, вибирати та застосовувати
вiдповiднi анатiтичнi методи i методи моделювiшIlя для вирiшення iнженерних
завдань в га.Iyзl мультимо дtlльних перевезень та логlстики

Фкз9 Здатнiсть використовувати вiдповiдне
прогрilмування, пакети) для проведення
му_lьтимодал ьних перевезень та логiстикл.

програ\{не
I]аукових

забезпечення
доолiджень з

(мови
II иl atlb

Фкз8

Фк24

Фкз5
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Додаток 2

Пе lкп о мних льтатlв навчання
п о aMHl льтати IIавчання

прtt2 Обговорювати та критично оцiнювати Mopa,TbHi, культурнi. HayKoBi цiнностi i
досягнеЕня суспiльства на ocHoBi розумiння icTopii та закономiрностей розвитку
предметноi областi. .Щемонструвати p1xoBi вмiння й навички з фiзичноi культури

I1P}{4
iноземною мовою на достатньо для сlино1 дlяльностr

прн5 Застосов вати. вико стов часн1 1н мацlин1 1 ком rкацlин1 техноJ,lогll.

.Щослiлжувати транспортнi процеси, експериментувати, анмiзувати та оцiнювати
ll ам и спо них систем та технологlи.

прн12

прн14

прн15 Оцiнювати параметри транспортних потокiв. Проектувати схеми i мережi
транспортних систем. Розробляти технологii оперативного управлiння

Розробляти ланцюги постачань та оцiнювати ik ефективнiсть. Установлювати
зв'язки мiж рiзними лau{цюгами постачань. Визначення функцiй логiстичних
цен iB. Анатiз ати осооливостl с lx lH о ацlиних l lнансових потокlв

Шифр
прнl

своооди людини, громадянина

Давати вiдповiдi, пояснювати, розумiти пояснення, дискутувати, звiтувати
державяою мовою.

прнз

прнб

Формулювати, модифiкувати, розробляти HoBi iдеi.прн7
Розробляти. проектувати, управляти проектами.прн8
Розробляти. плzlнувати, впроваджувати методи органiзацii безпечвоi дiяльностiпрн9
Розробляти та використовувати транспортнi технологii з врахуванням вимог до
збереження навколишнього середовищ

прFl10
а

прiIi 1 К:tасифiкувати та iдентифiкувати транспортнi процеси i системи. Оцiнювати
параметри транспортних систем. Виконувати системний ана,тiз та прогнозування

Знаходити рiшення щодо рацiона,rьних методiв органiзацiI навантажувально-

розвантажувальних робiт. Планувати графiки проведення навантажувально-

розвантажувальних робiт. Вибирати механiзми та засоби проведення
1т.навант а,,]ьно- ван

сrо их систем.оботи

Органiзовувати та }цIравляти перевезенням вантажiв в рiзних спол)п{еннях
Вибирати вид, марку, тип транспортних засобiв (сулен) та маршрутiв рцу
Контролювати хiд викояання перевезення.

прн13

Органiзовувати та управляти перевезеЕням пасажирiв та багажу в рiзних
сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортItих засобiв (суден) та
маршрутiв руху. Органiзовувати обслуговування пасажирiв на вокзалах та
пасажирськ их TepMiHarrax.

Вибирати ефективнi технологii взаемодii видiв траЕспорту. Ана.тiзувати
можливостi застосування рiзноманiтних BapiaHTiB взасмодii видiв транспорту

прн18

прн17

Активно сл}хати та спостерiгати, брати вiдповiдальнiсть на себе, проявляти
громадянську свiдомiсть- соцiальну активнiсть та участь у життi громмянського
сl,спiльсrва. аналiтично мислити. критично розуviти cBiT: полiтику. право. права i

та використов}ъати ix у рiзних життевих ситуацiях.

Давати вiдповiдi, пояснювати, розlмiти пояснення, диск}"тувати. звiтувати

транспортними потоками.
прн16

.Щослiджувати види i типи транспортних систем. Знаходити рiшення оптимiзацii
параметрiв транспортних систем. Оцiнювати ефективнiсть iнфраструктури та
технологii функцiонування транспортних систем.



Система менtдясменту яNостi
освIlтньо-проФЕсlЙнА tlрогрАмА

кА)
(найменування ОПП)

Шифр
докуillента

смя нлу опп

19.0l _ 01 _ 20l8

стор. 22 з25

прн21 в вати методи о ганiзацiт безпечноi анспо ]r дlяльностl.
Органiзовувати мiжнароднi перевезенЕя. Застосовувати методи оформлення
митноr до ,ментацii. Використання методiв митного кон,тро"тIю.

прн23 Розпiзнавати якiснi i кiлькiснi показники експлуатацii транспортних засобiв
(cyleH). Оцiнювати е]Iементи конструкцii траfiспортних засобiв (суден).
Установлювати зв'язок мiж елементап,rи конструкцii транспортних засобiв

ден
вибирати iнформацiйнi системи для органiзацii перевезень. Експлуатувати
автоматизованi системи керування та навiгацiйнi системи у перевiзному процесi.
Вико исrов вати ел нн1

прн26

прн29 Продемонструвати глибоке осмислення важливостi особистих навичок в сферi
розвитку мультимодаJIьних перевезень, включаючи навички: прийнятгя рiшень.
саморозвитку- рефлексивноi практики. планувztння. визначення та сприйняття
цrннlсних о lснтaullи

прн30

Формувати транспортно-технологiчнi схеми трilнспортування за участю рiзних
видiв транспорту. Розраховувати оптимальнi параметри транспортно-

Пояснювап,r експлуатацiйну, технiко-економiчну, технологiчну, правову,
соцiа-,тьн}, та екоjlогiчну ефективнiсть органlзацl1 перевезень.

прн22

!ослiджувати складовi ергономiчностi транспортних технологiй. Встановлювати
ix ефективнiсть i надiйнiсть.

ППОRЯ IIЖЧ п Tn птп

методи оргzlнlзацlr
видiв сполучення.

транспортно-експедиторськогопрн25
оос
Використовувати

вання рlзних
.Щослiджувати фактор людини. Експериментально оцiнювати
функцiонального стану людrни-оператора. Робити висновки
працездатностi, надiйностi, втомлюваностi людини-оператора.

параметри
стосовно

прн27 Збирати та опрацьоврати статистичну iнформацiю про показники транспортно-
логiстичних систем та прочесiв.

прн28 Визначати розмiр cтpaxoBoi суми та премii, здiйснювати страхову оцiнку майна
траЕспортного пiдприемства-оператора мультимодальних перевезень. Оцiнювати
розмiр збиткiв транспортних пiдприсмств-учасникiв м}льтимодальних
перевезень при HacTaHHi страхових випадкiв.

Органiзовувати перевезення пасажирiв рiзfiими видами транспорту. Вибирати
ефективнi технологii обслуговування пасажирiв та багажу. Розраховувати
технiко-технологiчнi пара..{етри пасажирських комплексiв. Обrрунтовувати та
приймати рiшення шодо можJrивостi вiлкриття нових пасФкирських маршрутiв за

участю рiзних видiв транспорту.
прнз1 Органiзовувати перевезення BaHTФKiB на рiзних видах трzlнспорту. Вибирати

ефективЕi технологii обслуговування вантажу. Розраховlвати TexHiKo-
технологiчнi параметри вантalкних комплексiв. Обrрунтовувати та приймати
рlшqцц! щодо можливостi вiлкриття вант.Dкних маршрлiв.

прн32 Здiйснювати оформлення необхiдноi докlrvентацii при органiзацii
мультимодальних перевезень.

пр}Iзз Проводити технiко-економiчнi дослiдження розвитку транспортно-логiстичних
систем. Здiйснювати прогноз розвитку транспортно-логiстичноI системи та iT
пiдсистем.

прн35 Визначати функцii та завдання основних елементiв iнфраструктури
мультимодzuIьних перевезень. Застосов увати ключовl положення нацlонfu-Iьного

прнз4

технологltIних схем ансп ня за участю авiацiйвого сп

прI-{l9

IlPH20

прн24
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прн37 Оргалiзовувати процеси обслуговування трitнспортних засобiв (суден) на об'сктак
iнфраструктури муJIьтимодаJIьних перевезень. Вибирати ефективнi технологiТ
наземного обслуговування транспортних засобiв (суден) на об'сктак
1tt иlй jlьтимодаrIьних п везень.
Визначати показники якiсноi роботи транспортних пiдприемств в лроцесi
органiзацii му-,rьтимода!,Iьних перевезень. Iдентифiкувати ризики учасникiв

льтимодfuIьних п езень та зап заходи щодо rx ення.

прн40

прн42

прн44 Знати функцiонашьнi можливостi транспортно-розподiльчих систем. Вмiти
визначати ocHoBHi параметри транспортно-розподiльчих систем. Розробляти
проекти трнспортно-розводiльчих систем в процесi органiзацii мультимодальних
n ень

та мlжнародного регулювання дlяльяост1 рlзних видlв транспорту в процесl
органiзацii мiжнародЕих перевезень.

прн36 Визначати футrкцii та завдання основних трацспортl{их та скjIадських процесiв.
Застосовувати сучаснi методи та моделi щодо органiзацii ,гранспортних та
складських процесiв.

прнз8

прн39 Здiйснювати комплексний аудит дiяльностi транспортно. llогiстичних
пiдприемств, знаходити шjulхи та резерви удосконtL,Iення його дiяльностi
вiдповiдно до результатiв аудиту та постiйно змiнюваних ринкових умов.
Розробляти ефективнi стратегii та системи управлiння людськими ресурсами.
Запроваджl вати сучасЕi методи та принципи лiдвищення професiйних навикiв

Визначати технiко-технологiчнi характеристики транспортноi технiки. Обирати
оптима.lIьн), TexHiKy в процесi планування та експлуатацii мультимодаJIьних

прн4l

ii] ]в

п сон и гаIв

Визначати особливостi цiноутворення та формування тарифноi полiтики на рiзнi
видах транспорту . Вмiти знайти оптимшьний тариф та маршрут
мультимодального перевезення перевезення. Здiйснювати бронювання та продarк
мультимодfuтьних перевезень через глобальнi системи збlту транспортноi
продукцii.

I1рн4з Формулювати проблеми та задачi оцiнки ефективностi мультимодilльних
перевезень. Розробляти методи та будувати моделi оцiнки ефективностi
мультимодальних перевезень. Розробляти проекти рекомендацiй за лроведеною
оцiнкою ефективностi мультимодальних перевезень з метою оптимiзацii
управлiнських рiшень.
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