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ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО РОБОЧОЮ ГРУПОЮ (спецiальностi 275 <Транспортнi
повiтряному транспортi)> освiтньо-професiйноi програми кТранспортнi
повiтряному транспорr i)" у склшi:

технологll
системи (на

яt](

КЕРIВНИК РОБОЧОI ГРУПИ:

HOBIKOBA А.М., д.е.н., професор

професор кафедри органiзацii авiацiйних перевезень
(пiлпис)

члЕни роБочоi групи:
ЮН Г.М., д.т.н., професор,

завiдувач кафедри органiзацii авiацiйних перевезень
(пi,tпиý)

МАРIНЦЕВА К.В., д.т.н., доцент)

професор кафедри органiзачii авiацiйних перевезень

СОКОЛОВА О.е., к.е.н., доцент

доцент кафедри органiзацii авiацiйних перевезень
(пiлпис)

РецензЬ-вiдtг!цс зовнirrшього стейкгоlцера (лодасться): Чередlиченко M.I. шарекюр ТОВ <Пролог

УкраiЪа>

PiBeHb докlмента , Зб
Плановий TepMiH мiж ревiзiями - 1 piK
Кон,rрольний примiрник

(_й>
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1. Профiль освiтньо-професiйноi програми

Роздiл 1. Загальпа iH мацlя

Освiтньо-професiйна.
Структура програми передбачас оволодiння
базовими знаннями щодо закономiрностей

фркчiонування авiачiйноi транспортноТ
системи та iT взасмодiТ iз зовнiшнiv

Нацiональний авiацiйний унiверситет
Факультет транспортних технологiй
Кафедра органiзацii авiацiйяих перевезень

Повна назва закладу вищоi освiти
та структурного пiдроздiлу

1 1

Освiтнiй clrTliHb < Бакалавр>
Бакалазр з транспортних технологiй

1.2 Ступiнь вищоi освiти та назва
квалiфiкачii мовою оригiна,ту

Транспортнi системи (на повiтряному
транспортi)

1.з. Офiцiйна назва ocBiTHbo-
професiйяоi програми

,Щиплом бакалавра, одиничний
240 кредитiв СКТС, TepMiH навчання 4 роки

Тип диплому та обсяг ocBiTHbo-
професiйноi проl р.lми

Сертифiкат серiя НЩ Nэ 1191141 вiд30.08.2017р.
Акрелитацiйна комiсiя
MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи

Наявнiсть акредитацii

Перший (бакалаврський) piBeHb вищо'i освlти
вiдповiдае шостому квалiфiкацiйному рiвню
НРК Украiни

1.6. Щикл/рiвень

Атестат про повну загальну середню ocBlTy,
сертифiкати ЗНО, диплом молодшого
спецiапiста. Вступнi екзамени з фаху. Решта
вимоl визначаються правилами прийому на

освiтньо-професiйну проr раму бака,тавра.

Передумовиl.,7 .

yкpalHcbKaМова(и) викJIадання1.8

TepMiH дii освiтньо-професiйноi
прогрzl}{и

1 .10 lнтернет-адреса l Iостiйного
розмiщення опис1 ocBiTHbo-
професiйноi програми

Роздiл 2. Мета освiтньо-профес iйноi програми
2.1. ПiдI,отовка висококва,,riфiкованих фахiвцiв в галузi авiацiйних транспортних

технологiй, здатrtих вирiшувати комплекснi транспортнi проблеми, що володiють

фуядаментальними та професiйними компетенцiями у сферi органiзацii, управлiння
та технологlи взаемодх рlзних видiв транспорry в aBiaTpaHспортних системах.

Роздiл 3. Ха есlиноlистика ocBlTHt,o- ог а}luакт
27 <Транспорт>;
275 <Транспортнi технологii (на повiтряному
транспортi)>;
275.04 <Транспортнi технологii (на повiтряному
транспортi)>;
кТранспортнi системи 1на повiтряному

спо ))

3.1 fIредметна область (галузь знань,
спецiальнiсть, спецiалiзацiя (за
наявностi))

Орiснтацiя освiтньо-професiйноi
програм и

з.2

овищем; ключових концепцiй, тео ита

I.4,

1.5.

1.9.

httрйццýdg.ца/
htto://ft t.nau.edu.ua/
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принципlв технологlчних операцlй, }цIравлlння
та планування роботи рiзних видiв транспорт1:

умiння демонструвати та використовувати
академiчнi знання i розlмiння; збирати,
аналiзувати та iнтерпретувати широкий спектр

даних та iнформацii в га,тузi транспорту,
визначати та вирiшрати проблеми на рiзних
вида-\ транспорry. проводити критичн1 очiнк1

резул bTaTiB

J.J Загальна ocBiTa в сферi транспорту.
спецiа_тiзацiя програми полягас у пiлготовчi

фахiвчiв :ля рiзних пiдприсмств транспорr ноТ

галузi : авiакомпанiй. аеропор гiв- хендлiнгових.
логiстичних, транспортно-експедицiйних
компанiй, державних адмiнiстрацiй рiзних видiв
транспорту.

J.{. особливостi ocBiTHbo-
професiйноi програми

Освiтньо-професiйна програма базуеться на
загал bHoBi,]oM их наукових та науково-тех нiчних

результатах iз врахуванням сучасного стану

ринку перевезень за рiзними видами транспорту
та технологiй ii взаемодii в авiацiйних
транспортних систеуах. opicHTyc на акryальнi
спецiмiзацii, в рамках яких можлива подальша
професiйна та наукова кар'сра: транспортнi
системи (на повiтряному транспортi).
Програrrла передбачае вивчення професiйно-
орiснтованих дисциплiн на Bcix курсах.
проходження виробничих практик на провiдних
транспортних пiдприсмствах. вiльне володiння
iноземною мовою.
Особ:rивiстю прогр.lпrи е використzrння
авторських розробок ви кладачi в. рiзних vетоди к

оптимiзачii транспортних прочесiв. сучасн и х
iнформацiйних технологiй (LINDO, MATLAB,
AMADEUS тощо). Програма сприяс

формуванню професiйних компетенцiй за
мiжнародними стандартами FIATA, IATA,
IKAO та iншими.

Роздiл 4. Прпдатнiсть випускнпкiв до працевлаштування та подальшого навчання
4.1 Придатнiсть до працевлаштуваIrня

Основний фокус ocBiTHbo-
професiйноi проIрами та
спецiалiзацii

Працевлаштування на пiдприемствах будь-якоi
органiзацiйно-правовоi форми власностi.
Бакалавр з трalнсIrортних технологiй може
обiймати первиннi поса:и на лiдприсмствах
транспортноi галузi: авiакомпанiй, аеропортiв,
хендлiнгових, логiстичних, транспортно-
експедицiйних компанiй, державних
адмiнiстрацiй рiзних видiв транспорту.
Бакалавр з транспортних технологiй повинен
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,.! -, Подацьпrе навчання

Роздi"r 5. Викладання та оцiнювання
викладання та навчання Студенточентроване проблемно-орiснтоване

навчання, яке проводиться у формi лекчiй,
практичних заЕять, консупьтацiй, самостiйного
вивчення, виконання курсових робiт,
проходження навчальних та виробничих
практик, пiдготовки ква.тiфiкацiйноi випускноi

боти.

5.2, оцiнювання

Роздiл 6. П о aMHl компетентностl
6.1. Iнтегра,rьнi

KoMtIeTeHTHocT1

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiа.T iзованi
задачi та вирiшувати практичнi проблеми у
галузi транспорту з використанням теорiй та
методiв сучасноi транспортноТ науки на ocHoBi
системного пiдходу та з врах)ъанням
комплексностiта невизначеностi умов

кцlо ання спо их систем.
Зага,тьнi
компетентностi (ЗК)

ЗК 1. Здатнiсть реа,riзувати cBoi права i
обов'язки як члена суспiльства. усвiдом.лювати
цiнностi громадянського (вiльного
демократичного) суспiльства та необхiднiсть

6.2.

стор. б з 25

бути пiдготовлений до роботи на пiдприсмствах
групи Н <Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'грська дiяльнiсть> вiдповiдно до
Класифiкатора професiй ДК 009:2010 до таких
посад:

- 3 1 19 .Щиспетчер з мiжнародних перевезень;

- З1 1 9 .Щиспетчер служби перевезень;

- 51 1 i Агент з оргаяiзацii обслуговуваIrня
авiаперевезень;

- 51 1 1 Агент з приймання замовлень на
квитки;

- 4133 Агент з розшуку вантажiв та багажу;

- 3422 Агент iз замовлень населення на
перевезення).
Спорiдненi первин Hi посади:

- 422l Агент з органiзацii туризму;

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

_ 1448.1 з

Продовження освiти за другим (магiстерським)
piBHeM вишоi освiти- який вi.lповiдас сьомому
рiвню НРК УкраiЪи.

5.1 .

Тестування, опитування, дискусii, презеtrтачii.
vо:ульнi контрольнi роботи. звiги про
проходжеЕня навчilльних та виробничих
практик, захист к)?сових робiт, письмовi
екзамениJ захист квалiфiкацiйноi випускноi
Dоботи.
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його стмого розвитку, верховенства права, прав
i свобод людини i громадянина в YKpaiHi.

ЗК 2. Здатнiсть зберiгати та примножувати
моральнi, культурнi, HayKoBi цiнностi i
досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння
icTopii та закономiрностей розвитку предметноi
областi. iT мiспя у загальнiй системi знань лро
природу i суспiльство та у розвитку суспiльства.
технiки i технологiй_ вик(lристовувати рiзнi
вили та форми руховоI активностi для
активного вiдпочинку та ведення здорового
способу житш.

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

ЗК 4. Здатнiсть спiлкl ватися iноземною
мовою.

ЗК 5. Навики використання iнформацiйних i
комунiкацiйних технологiй.

ЗК 6. Здатнiсть проведення дослiджень на
вiдповiдному piBHi.

ЗК 7. Здатнiсть генерувати HoBi iдеi
(креативнiсть).

ЗК 8. Здатнiсть розроб.пяти та управляти
проекта}.tи.

ЗК 9. Навики здiйснення безпечноi
дiяльностi.

ЗК 10. Прагнення до збереження
навколишнього середовища.

ЗК 1 1. Здатнiсть працювати автономно та в
командi.

3К 12, Знання та розумiння лредметноi
областi та розумiння професiйноi дiяльностi.

ЗК 13. Здатнiсть до абстрактного мислення,
анаjпз та синтсз

6.з. Фаховi компетентностi (ФК) Додаток 1

Роздi;r 7. Програмнi резуjIы,ати навчання
,7 .l. 11рограмнi результати навчання Додаток 2

Роздiл 8. Ресурсне забезпеченпя реалiзацii програмIr
8.1. Кадрове забезпечення .Що реапiзацii програ},rи заJIучаються науково-

педагогiчнi працiвники з llауковими ступенями
та./або вченими званнями, а також
висококвал iфiкован i спецiа-ttiсти. якi мають сгаж
практичноi, HalKoBoi та педагогiчноi роботи.

8.2. Матерiально-технiчне
забезпечення

навчальнi аулиторii; комп'ютернi класи;
навчально-наукова лабораторiя << Моделювання
транспортних систем та процесiв): точки
бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

мультимедiйне обладнання.
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офiцiйний сайт НАУ: httр/пацдdцда/;
репозитарiй НАУ: wurv.er.nau.edu.ua; офiцiйний
сайт ФТТ: http:i/ftt.rrau.edu. uar ; точки
бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

необмежений доступ до мережi IHTepHeT;
наукова бiблiотека- чиrа,rьнi зали: навчальнi i

робочi плани: навчально-методи ч н i комплекси
:исциплiнl навчальнi та робочi програvи
дисциплiн: дидактичнi матерiали для
самостiйноi та iндивiдуа.тьно'i роботи студентiв
з дисциплiн: - програми практик: методичнi
вказiвки шодо виконання курсових проектiв
(робiт), дипломних проектiв (робiт); критерiТ
оцiнювання рiвня пiдготоsки; пакети
комплексних ко ьних бiт.

Роздiл 9. Академiчна мобiльнiсть
Нацiона-,rьна кредитна мобiльнiсть реалiзусться
на ocHoBi двостороннiх логоворiв мiж
Нацiонмьним авiацiйним унiверси гетом га

ситетами У аlЕи.
9.2. Мiжнародна кредитна мобiпьнiсть У рамках програми подвiйного диплому з

унiверситетами, заре€строваними у ERASMUS+
та ERASMUS MUNDUS.
Реалiзусться на ocHoBi лвос горонвiх договорiв
мiж НАУ та Griffrth UniveTsity (Австралiя),
Корейським аерокосмiчним рiверситетом
(Пiвденна Корея), Anadolu University (Турцiя),
Embry-Riddle AeTonautical UniveTsity (США),
Dublin Institute of Тесhпоlо-gу (Iрландiя) та
iнших
CTBopeHi умови щодо навчанЕя iноземних
здоб чlв вищоr освlти

Iнформацiйне та навчаIьно-8.з
методичне
забезпечення

Нацiона,rьна кредитна мобiльнiсть

Навчання iноземних здобувачiв
вищоl освlти

9.з

стор. 8 з 25

9.1 .



Шлtфр

документа

смя нлу опп

l9.01 _01 - 2018

Системa меЕеджмеату якостi
ОСВIIТНЬО_IIРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

(найменування ОПП)
{ItA повrгр

(ТРл{СП си(,тFми
TPAllC]'IoPT]r)

2.1. елiк компонент Опп

обов'язковi компонентп опп
иri".l MaHlTa Hoi та еоцiально-економiчноi пЦготовкп

ок7

ок18

[и нцlиовании зztлlк

,Щиференцiйований зал iK /

Екзамен

Дифе енцlиовании зiцlк

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумк,

контролю

Компонентrr освiтньо-професiйноi програми
(навчмьнi дисци пл iни. KypcoBi проекти

(роботи), практики, квапiфiкачiйна робота)
Код н/д

42

з ЕкзаменIсторiя та кульryра Украiниок1
ЕкзаменJок2 УкраТнська мова
Екзаменокз Фiлософiя

!иференцiйований залiк /

Екзамен
4ок4 [ноземна мова

Jок5 Фiзичне виховання
16Всього

Цикл дпсциплiн професiйrrоi та практичноi пiдготовки
Щикп професiй цol пlдготовкп

5,0 Щиференцiйований запiкФiзiкаокб
4,0 ,Щиференцiйований залiкХiмiя

10,0ок8 вища математика

5,5 Екзаменок9 Комп'ютерна TexHiKa та програмування
5,0 Щиференцiйований за",riкoKl0 Системи автоматичного проектування
5,0oкl1 Зага-,rьний курс транспорту
4,5 ,Щиференцiйований залiкoKl2 Теорiя ймовiрностей i математична статистика
з,5 Екзаменок13 lтехнiчнамеханiка
5,0 Екзаменокl4 системний аналiз
4,0 ЕкзаменОснови TeopiT транспортних процесiвок15

8 5
,Щиференuiйований зzш iK/

ЕкзаменЩослiдження операцiй на транспортiок]6

4,0 ЕкзаменIнформацiйнi системи i технологiТoKl7
4,0lнженерна логiсти ка
j,0 ЕкзаменОснови охорони працioKl9
4 0

ЕкзаменВведення в спецiа,rьнiсть: "Транспортнi
технологii"

.Щиференuiйований залiк5,0oK2I Транспортна географiя
з,5 !иференцiйований за,riкТранспортнi засобиок22

Диференцiйований залiк4,0ок2з Основи дiяльностi транспортних пiдприсмств
4,0 Екзаменок24 Митнi операчii
8,5

Транспортнi системи регiонiв

4,0 Екзаменок26
Щиференцiйований залiк/

Екзамен
ок21

Теорiя транспортних потокiв

Технологii перевезень за видами транспорry

Диференцiйований залiк4,0ок28 Теорiя сtс,lадних мереж
4,0 Екзаменок29 Основи управлiння 1ранспортними системами
4,0 ЕкзаменГеоiнформачiйнi систеNtи на транспортi

!иференцiйований залiк/
Екзамен

Ресурсозберiгаючi технологii в транспортних
системах

стор. 9 з 25

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми
та i'x логiчна послiдовнiсть

Екзамен

ок20

ок25 !иференцiйований залilt/
Екзамен

8,5

окз0
окз 1 1,5



Система менедяtменту якостi
ОСВIIТНЬО_ПРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

(l'РАнСПоРТ HI СИСТЕМИ
вIтряному TPAI {спор,гl
(цайменування ОПП)

шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП

19.01 _01 - 2018

стор. l0 з 25

1 2 3

окз2 Iнтелекryальнi транспортнi системи: основи 5,0 Екзамен
ок.jз Управлiння якiстю транспортних послуг з,0 Диференцiйований залiк
ок34 Транспортно-логiстичнi системи 4,5 Екзамен
окз5 Моделювання транспортних та слijlадських

процесiв
4,5 Екзамен

Всього
икл п актичЕоl Ilцfотовкl|

ок36 Виробнича технологiчна практика l< Диференцiйований заqiк
окз7 Переддипломна практика з,0
окз8 .Щипломне проекryвання ?q

15

зага"rьний обсяг обов'язкових компонепт: 180

Впбiр KoBi компоненти оIШ *

Щикл дисцяп"пiн вiльного вшбору студента
вБl Iноземна мова: T 

ранспортнi системи 8,0 Щиференцiйований запiк
вБ2 Органiзацiя авiацiйних перевезень j,5 ffиференцiйований за-,riк

tsБз Управлiння людськими ресурсами в

транспортнiй га.l-rузi
j,5 Екзамен

вБ4 Транспортне право 4,5 ffиференцiйований залiк
вБ5 Транспортнi засоби (поглиблений курс) 4,5 Диференцiйований за,riк
вБб Щiлова англiйська мова (поглиблений курс) 7,0 Диференцiйований за-,liк

вБ7 Спецiалiзованi транспортнi та навантакуваJIьно-

розвантокувальнi засоби*
з,5 !иференцiйований залiк

вБ8 Технiчна експ,туатацiя автоматизованих систем i
комплексiв*

,l,5

вБ9 Безпека на транспортi* 3,5 Диференцiйований залiк
вБ10 Сертифiкачiя провайдерiв логiстичних посj-Iугt 3,5 ,Щиференцiйований залiк

Оцiнка ефективностi транспортних систем* 6,5 Екзамен
Проектування транспортних систем * л5

вБ lз вiйськова пiдготовка )о о Щиференцiйований за,rirt/
Екзамен

60

Загапьний обсяг освiтньо-професiйноi програмш 210

и нцlиовании заillк

Екзамен

вБll
r{Iиованииза!lк

fаJьний обсяг вибi кових компонеI!т

l49

виообничi практики

Всього

вБ12
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Шифр
докуN]ента

СМЯ НАУ ОПП

l9.0l_ 0l - 20l8

стор. 12 з 25

Атестацiя випускникiв ocBiTHboi прогрilми спецiальностi 275 <Тралспортнi технологiil
(на повiтряному транспортi)> проводиться у формi публiчного захисту (лемонстрацii)
квмiфiкацiйноТ роботи (лилломноi роботи або проекту) та завершуеться видачею документу
встановлеItого зразка про присудхення йому ступеня Бакалавра iз присвоенням ocBiTHboi
квапiфiкацii бака.lавр з транспортних технологiй.

Квалiфiкаuiйна робота мас бlти завершеним дослiдженням, яке передбачае розв'язання
складноТ спецiалiзованоi задачi або aKTyaTbHoii практичноi проблеми у сферi транспортних
технологiй 1на повiтряному транспортi) на ocHoBi сучасних економiко-технологiчн и х

пiдходiв.
Унiверситет забезпечу€ перевiрку ква.liфiкацiйноi роботи на пr,агiат.
Анотацiя квалiфiкацiйноi роботи мае бути оприлюднена на офiчiйному сайтi

вiдповiдного пiдроздiлу закJIаду вищоi освiти, або у репозитарii закладу вищоТ освiти.
Оприлюднення анотацiй квалiфiкацiйних робiт, що мiстять iнформацiю з обмеженим

доступом, здiйснювати у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

,Щержавна атестацiя здобувачiв вищоi освiти - це встановлення вiдповiдностi засвоених
здобувачами вищоi освiти рiвня та обсягу знань, yMiHb, iнших компетентностей вимогам
стандартiв вищоi освiти.

,Щерхiавна атестаtliя здобувачiв вищоii освiти здiйснюсться Екзаменацiйною комiсiсю
пiсля завершення навqання на ocBiTHboM1- ступенi бакалавр з метою комплексноi перевiрки й

оцiнки теоретичноi та практичноi фа,ховоi пiдготовки студентiв-випускникiв.
Екзаменацiйна комiсiя створюеться щороку у складi голови та ч,тенiв KoMiciT.

Екзаменацiйна комiсiя працю€ у строки. визначенi графiком навчального процесу на
поточний навча,цьний piK, що розробля€ться на ocHoBi навчальних планiв, затверджу€ться

ректором унiверситету.
Рiшення екзаменацiйноi KoMicii про ouiHKy результатiв атестацii, присулження

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

вiдзнакою) про закiнчення вищого навчzцьного зz сlаду приймасться на закритому засiданнi
екзаменацiйноi KoMiciT вiдкритим голосуванням звичайною бiльшiстю голосiв членiв

екзаменацiйноi KoMicii, якi брали yracTb в i-i засiданнi.

Система меrrеджменту якостi
(ТРАНСПОРТНI СИСТЕМИ

(НА ПоВlТРяноМУ тРАнСПоРТIr)
(найvенування ОПП)

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти
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Система менеджменту якостi
(трАнсл ] систЕми

(IlA повIтряно МУ ТРАНсПОРтI)r,
(наймеЕування ОПП)

Шифр
документа

Додаток 1

Перелiк програмнпх фахових (ФК) компетентностей

Фк1

Фк2

Фкз

ФК;}

Фк5

] Фк9 Здатнiсть оцiнювати експлуатацiйнi,. технiко-економiчнi. техно,цогiчнi. правовi.
соцrацьнl. та екологlчнl складовl о ганlзацl1 п ень.

Фк10 Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати ергономiчну ефективнiсть транслортних
технологiй.

Знання технiко-експлуатацiйних параметрiв та розумiння принципiв

функчiонуватrня об'ектiв та пристроiЪ транспортноi iнфрастрlT <тури, транспортних
засобiв лен).

Фк14

Фк17

Фк18

Здатнiсть ана,цiзрати транспортнi (транспортно-географiчнi) процеси та явища,
визначати ii взаемозв'язки з iншими територiапьними та поза територiа,тьними
об'ектами

здатнiсть до о ганlзацll митних опе на спо
Здатнiсть застосовувати сучаснi методи роботи на транспортi в реатьних ,мовах.
навички оптиматьноl о 1зацli очого мlсця та оооти 1з с асною технlкою
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
технологii, органiзачii та 1тrравлiння пасажирськими перевезеннями для рiшення
lнжен них задач на ви ництвl
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й праюи.тнi навички
технологii. органiзачii та управлiння вантaDкними перевезеннями лля рiшення

Шифр компетентнiсть
Здатнiсть анаiliзрати та прогнозувати параметри i показники фупкчiонування
трatнспортних систем та технологiй з урахlъанням впливу зовнiшнього середовища.
Здатнiсть органiзачii та управлiння навантажувально-розвантажувальними

роботами та складськими операuiями на транспортi.
Здатнiсть органiзовувати та
транспорту).

управляти перевезенням вантажiв (за видами

Здатнiсть органiзовувати та }правляти перевезенням пасажирiв та багажу (за

видами транспорту).
Здатнiсть до олеративного управ",riння р}хом транспортних потокiв.
Здатнiсть органiзовувати взаемодiю видiв транспорry.Фкб

Фк7 Знання та розlмiння основ
транспортнiй га,rузi.

логiстики та особливостей ix застосуванtlя у

Навички проектування транспортних систем i ix окремих елементlв.Фк8

Фк11 Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати безпеку транспортноi дiяльностi.
Фк12 Навики щодо органiзацii мiжнародних перевезень.

Фк15

Здатнiсть використовувати cyracHi iнформачiйнi
системи керування та геоiвформацiйнi системи

технологll, zlвтоматизован1
при органiзацii перевiзного

аяня BaHTarKiB.в
il ц
Навики о ганlзацu но-експ ького

Фк16 Навики дослiдження i врахування фактору людини в транспортццц;едцgдqцiях,

Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання в га,rузi економiки
транспорту, органiзацiТ, управлiння, планування виробничоi дiяльностi,
транспортЕих технологiй та нормативно-правового забезпечення для розробки Bcix

ного забезlтечення п везень.видrв
Фк19
Фк20

Фк21

Фк22

iнжен задач на в ництвl

СМЯ НАУ ОПП

l9.01 _01 - 20lE

стор. l9 з 25

Фкlз
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Фк28

Фкз8

Фк2з Здатнiсть iдентифiкувати cTpaxoBi випадки на транспортi, розробляти систему
заходiв щодо ix попередження та ус}ъенirя

Фк21

Фк25

Здатнiсть використовувати професiйно-профi,,rьованi знання й практичнi навички
технологii, органiзачii та управлiння процесами обслуговування учасникiв ланцюга
постачань на рiзних етапах транспорт)ъання
Здатнiсть до управлiння якiстю транспортних послуг, визначення та попередження
мояочивих ризикiв.
Здатнiсть застосовувати ocHoBHi методи контролю, облiку, алалiзу й оцiнки стану
транспор гно--]огiстичноТ дiял bHocTi

Фк29 Здатнiсть використовувати транспортну термiнологiю при вирiшеннi професiйних
завдань,

Фк30 Здатнiсть: описати ключовi компоненти трalнспортно-логiстичноi
та

системи,
проблеми;поясЕити ix су"ггевi характеристики, чiлi, фуякцii, завдапня

розпiзнавати та iнтерпретувати технiчнi. техноJ,lогiчнi. правовi. економlчнi та
екологiчнi аспекти розвитку технологiй мультимодальних перевезень

Знання законодавства Украiни та мiжнародних докlментiв щодо транспортноi
дiя_rьностi. яке забезпечус здатнiсть застосуван}u нормативно-правових aKTiB при
вирiшеннi практичних завдаяь

Фк32 Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й праюичнi навички
органiзацiТ та моделюваЕня траяспортних та скJIадських процесiв

Фкзз Сучаснi уявлення про
транспортних об'ектiв,
комплексiв

структурноi
експлуатацii

й функцiональноi
автоматизованих

принципи
технiчноi

органrзацll
систем та

Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
органiзачiТ та обслуговування транспортних потокiв

Фкз5 Здатнiсть представjIяти транспортнi системи в TepMiHax Teopii складних мереж
Здатнiсть аналiзувати, розробjIяти органiзачiйнi структури та механiзми управлiння
транспортними системtlNlи

Фк37 Здатнiсть здiйснювати проектуваняя та моделювання транспортних потокiв
процесi органiзацii транспортного р}ха

в

Здатнiсть застосовувати технологiТ iнтелекryальних транспортних
вирiшеннi задач fiроектуванЕя, реконструкuiТ та експлуатацii
транспорту

систем при
авlаIIlиного

Фк39 Здатнiсть зас,госовувати прияципи та методи ресурсозбережеЕня на транспортi

Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
Teopii транспортного процесу; технологii, органiзацii та управлiння перевезеннями
ч змiшаrтому сполученнi для рiшення iнженерних задач на виробництвi.
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi нЕlвички
проведення комплексноi оцiнки ефективностi T ранспортних систем регiонiв

Фк26

Фк27

Фкзi

Фк34

Фкзб
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Додаток 2

Пе елlк п о Bllx ез "II'TaTIB навчання

прIl2 Обговорювати та критично оцiнювати моральнi, культурнi, HayKoBi цiнностi i

досrгнення суспiльства на ocHoBi розlмiння icTopii та закономiрностей розвитку
предметноi областi. .Щемонструвати plxoBi вмiння й нави{ки з фiзичноТ культури
та вик истов tx lзних житI€вих с цlях.

прн4

прн5
прнб ,Щослiджувати транспортнi процеси, експериментувати, аналiзувати та оцiнювати j

па и них систем та технологlи.
прн7

Роз б,ляти, е вати. ектами

llPH11

прн12 Знаходити рiшення щодо рацiона.lIьних методiв органiзацii навантажувzIльно-

розвантажуваJIьних робiт. Планувати графiки проведення навантажувtlльно-

розвантa:кувмьних робiт. Вибирати механiзми та засоби проведення
BaIbHo- озвантаж ва_]ьн }lx

прнlз

гIрнl4

н

Ко ювати хrд виконalння п i]езення

.Щослiджувати види i типи трirнспортних систем. Знаходити рiшення оптимiзацii
пapaMeTpiB транспортних систем. Оцiнювати ефективнiсть iнфрастрlктури та

lllифр Програмнl рез},"lьтати навчання
Активно с-п}хати та спостерiгати, брати вiдповiда,тьнiсть на себе, проявляти
громадянську свiдомiсть. соцiа,тьну активнiсть та участь у життi громадянського
суспiльства, ан&тiтично мислити, критично розlмiти cBiT: полiтику, праrво. права i
свободи людини, мадянина.

прн1

Давати вiдповiдi, пояснювати, розрлiти поясЕення, дискутувати, звiтувати
державною мовою

прнз

Давати вiдповiдi, пояснювати, розlмiти пояснення, диск},тувати, звiтчвати
iноземною мовою на достатньому дпя професiйноi дiяльностi р]BHl

Застосовувати, використовувати 9учqснl ]цф9рN{qцЦцi!д9 нrкацlйнr технопогlt.

бляти HoBi iдеiЮИ,Фо м лювати, моди
прн8

Роз бляти. пл ати, вп ганiзацii безпечнот дiяльностiати методи опрн9
Розробляти та використовувати транспортнi технологiii з врilхуванням вимог до
зб еження навколишIlього с овища.
Класифiкрати та iдентифiкувати транспортнi процеси i системи. Оцiнювати
параметри транспортних систем. Виконувати системний аналiз та прогнозування

боти спо систем.

Органiзовувати та управляти перевезенням пасажирiв та багажу в рiзних
сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобiв (суден) та
маршр}тiв рlху. Органiзовувати обслуговування пасажирiв на вокзалах та

прн15

прн16

Розробляти ланцюги постачаЕь та оцiнювати ik ефективнiсть. Установлювати
зв'язки мiж рiзними ланцюгal}.{и постачань. Визначення фlrrкцiй логiстичних

мацlиних r iнансових потокiв.iB. Ана-цiз и осооливост1це 1н

прн17

прнl8

техноrогl1 кцlон вання спо систем.

прн10

робiт.
Органiзовувати та }тIравляти перевезенням вантажiв в рiзних слолученнях.
Вибирати вид, марку, тип транспортних засобiв (сулев) та маршрутiв руху.

пасажирських TepMiHarrax.

Оцiнювати параметри трilнспортних потокiв. Проектувати схеми i мережi
тр {спортних систем. Розроб"тяти технологii оперативного управ-пiвня
транспортними потоками.
Вибирати ефективнi технологii взасмодii видiв транспорту. Анмiзувати
можливостi застосyвання рiзноманiтних BapiaHTiB взасмодii видiв тр rспорту.
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митЕо1 до меятацii. Вико стання методrв митного ко -ц-,о.

Розпiзнавати якiснi i кiлькiснi локазники експлуатацii транспортних засобiв
(сулен). Оцiнювати елементи KoHcTplKuii транспортнlrх засобiв (сулен).
Установлювати зв'язок мiж елементаIt{и конструкцii транспортних засобiв

Вибирати iнформацiйнi системи для органiзацii перевезень. Вксплуатувати
автоматизованi системи керування та навiгацiйнi системи у перевiзному процесi,
Вико стов ати ejle HHl ка

прн25 Використовувати органlзацll

прн2з

прtI24

обсл ванняt]

методи
них видiв спо

прн31 Органiзовувати перевезенвя вантажiв на рiзних видах траяспорту. Вибирати
ефективнi технологii обслуговувtlння вантажу. Розраховувати TexHiKo-
технологiчнi пара\Iетри вантat кЕих комплексiв. Обrрунтовувати та приймати
lшення щодо можливост1 }Iття вантa)кних ма

Здiйснювати моделювання cllo потокrв
Проводити технiко-економiчнi дослiдження розвитку трtшспортно-логiстичних
систем. Здiйснювати прогноз розвитку транспортно-логiстич ноi системи ra iT

пiдсистем.
Для дослiдження властивостей мережi транспортних систем застосовувати
теорiю складних мереж за вiдповiдними rrоказниками: середнiй найкоротший
шлях, розподiл вузлiв за кiлькiстю звязкiв, асортативне змiшlвання, коефiцiснти
клас изац11, навантаження в та здатнlсть до вlдновлення

Пояснювати експлуатацiйну, технiко-економiчtrу, технологiчну. правову.
соцiальну та екологiчну ефективнiglь qрццЦqцЦд9р9д999цд.

!ослiджувати складовi ергономiчностi транспортних технологiй. Встановлювати

прн21 Впроваджувати методи органiзацii безпечноi транспортноi дiяльностi.
прI]22

.Щослiджувати фактор людини. Експериментально оцiнювати

функцiонального стану людини-оператора. Робити висt{овки
ocTi, втомлюваностi людини-оператора

прн26

працездатностl, надlин

параr,{етри
стосовно

Збирати та опрацьов}ъати статистичну iнформацiю про показники транспортяо-
цесrв-логlстичних систем та

прн27

Визначати розмiр cTpaxoBoi сlми та премii, здiйснювати страхову оцiнку майна
транспортного пiдприемства. Оцiнювати розмiр збиткiв транспортних

прн28

пrдл исмств при настанн1 ових випадкiв
IIродемонструвати глибоке осмислення важливостi особистих навичок в сферi

розвитку транспортних систем регiонiв, включаючи навички: прийняття рiшень,
сilморозвитку, рефлексивноi практики, планування, визначення та сприйняття

прн29

цlннlсних о 1снтацlи
Органiзовувати перевезення пасажирiв рiзними видами транспорту. Вибирати
ефективнi техно"qогii обслlтовування пасажирiв та багажу. Розраховувати
технiко-технологiчнi параметри пасажирських комплексiв, Обrрунтовувати та
приймати рiшення щодо можливостi вiдкриття нових пасaDкирських маршрlтiв за

тю lзних видlв анспо

прн32
прнзз

прнз5

IIрн 19

прн20
ix ефективнiсть i надiйнiсть.

Органiзовувати мiжнароднi перевез9ння. Застосовувати методи оформлення

(суден).

транспортно-експедиторського

прнз0

Застосовувати ключовi положення нацiонального та мiжнародного регулювання
дiяльностi рiзних видiв транспорту в процесi органiзацii мiжнародних перевезень.

прнз4



Система меяедlкменту якостi
освIlтньо-проФFсlинА прогрАмА

(ТРАнсПоРТн] СисТЕМи
(tlA ПоВlТРЯlIоМУ TPA]lCгIOPI lr)

(fiайменування ОПП) с"rор. 23 з25

прн36

Органiзовувати процеси обслуговування транспортЕих потокiв та транспортних
засобiв (суден) на об'€ктах транспортноi iнфраструктури. Визначати напрямки
ефективного упрalвлiння системою технiчноi експлуатацii автоматизоваЕих
систем i комплексiв
Визначати показники якiсноТ роботи транспортних пiдприсмств. Iдентифiкувати
ризики r{асникiв перевiзного процесу та запроваджувати заходи щодо ix

неЕня.
Визначати необхiднi ресурси для функцiоЕування транспортного пiдприемства.
Формулювати принципи нормативно-правового забезпечеяня у сферi
рес}рсозбереження 1раЕсIIортного пiдприемства. Розробляти системи

оз еженЕя анспо пrд иемств.
I]рн40 Розробляти ефективнi стратегii та системи управлiння людськими ресурсами.

Запроваджувати сучаснi методи та принципи пiдвищеяня професiйних навикiв
ile i] в спо lиг

прн41

прн42 Визначати особливостi цiноутворення та формування тарифноi по"пiтики на
рiзних видах транслорту. Вмiти знайти оптиммьний тариф та маршрут
перевезення. Здiйснювати продаж транспортноi продукцii через глоба,тьнi
системи зо

Визначати функцii та завдання основних транспортних та складських процесiв.
Засrосовувати cr часнi методи та моделi щоло органiзачii транспортних та
скJ'IаДсЬких оцесlв.

tIрнз7

прнз9

Оцiнювати вплив iнтелектуaшьних транспортrrих систем на piBeнb безпеки руху,
1,ехнологiяп,Iи збору та обробки iнформацii, прийняття рiшень при виборi
технlчних засооlв 1нте системьних спо

прн4з Формчлювати проблеми та задачi оцiнки ефекгивностi траЕспортних систем.
Розробляти методи та будувати моделi оцiнки ефективностi транспортних
систем. Розробjulти проекти рекомендацiй за проведеною оцiнкою ефективностi

N{ з метою оптимlзацll управлlнських рlшеньтранспортних систе
прн44 Вмiти визначати ocHoBHi парам9три трмслортних систем. Розробля,ги проекти

транспортних систем,
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