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Загальні положення: 

 

Код та найменування спеціальності: спеціальність 274 «Автомобільний 

транспорт» (Motor vehicle transport), галузь знань  27 «Транспорт» (Transport 

services)      

Рівень освіти: фахова передвища освіта 

Ступінь освіти: підготовка фахівців на рівні фахової передвищої освіти 

Освітньо-професійна програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів» (Maintenance and repair of automobiles and engines)   

  Тип диплому та агальний обсяг у кредитах ECTS, термін навчання: 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 180 кредитів ЄКТС / 2 роки 10 

місяців (на основі повної загальної середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»)  
Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямовувати 

навчання (в разі наявності) –  професійний стандарт відсутній. Освітня програма 

затверджена Педагогічною радою ДЦПТО, протокол № 5 від 12.01.2022.  
Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач: 

- Програмні компетентності (ЗК): 

 інтегральні - Фаховий молодший бакалавр: повинен вміти вирішувати 

типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних 

наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших 

осіб у визначених ситуаціях. 

загальні - 

ЗК 1. 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. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної галузі 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. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та здійснення 

безпечної діяльності.  

ЗК 4. Здатність взаємодіяти з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, 

що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у 

сфері навчання, донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, 

клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері 

професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та/або 

іноземною мовами для спілкування у професійній сфері. 

ЗК 6. Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 



 фахові (ФК) - 

ФК1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної 

експлуатації автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій 

з експлуатації, обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного 

транспорту та їх систем. 

ФК2. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів. 

ФК 3. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи збирання, 

систематизації, узагальнення та обробки інформації. 

ФК4. Здатність планування, проведення, аналізу вимірювального 

експерименту, опрацювання результатів досліджень, оптимізації процесів 

роботи у сфері автомобільного транспорту. 

ФК5. Здатність розробляти технологічні процеси та устаткування, 

оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, при 

обслуговуванні та ремонті об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та 

елементів. 

ФК6. Здатність складати, документувати (оформлювати) й оперувати 

технічною документацією технологічних процесів на підприємствах 

автомобільного транспорту. 

ФК7. Здатність розробляти з урахуванням безпечних, економічних, 

екологічних та естетичних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

проєктування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих 

елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення 

та організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та 

показники якості технологічних процесів. 

ФК8. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, 

обслуговування та ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об’єкта 

управління, застосовувати експертні оцінки для підготовки рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства, забезпечувати якість його 

діяльності. 

ФК9. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

ФК10. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність малих 

колективів (бригад, дільниць, пунктів) структурних підрозділів підприємств 

автомобільного транспорту щодо експлуатації, обслуговування та ремонту 

об’єктів автомобільного транспорту. 

ФК11. Здатність здійснювати технічну діагностику об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів.  

ФК12. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку та програмне 

забезпечення для розв’язання складних спеціалізованих задач автомобільного 

транспорту.   

ФК13. Здатність до прийняття рішень щодо відкриття малого бізнесу на 

підставі законодавчих норм чинного законодавства, організовувати дію 

системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, технологічного) 



роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту, здійснювати 

адміністративне діловодство, документування та управління якістю. 

 ФК14. Здатність виконувати складальні кресленики та їх деталей з 

виконанням необхідних розрахунків. 

ФК15. Здатність аналізувати техніко – експлуатаційні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою 

виявлення та усунення негативних чинників для підвищення ефективності та 

безпеки їх використання. 
 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати: 
 

   Випускники, які здобудуть ступінь фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю «Автомобільний транспорт» отримають кваліфікацію (згідно з 

класифікатором професій (КП) станом на 01.01.2022) і здатні виконувати 

зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010: 

3115  – Механік автомобільної колони (гаража); 

3115  – Механік з ремонту транспорту;  

3115  – Механік цеху; 

3115  – Механік; 

3115  – Механік виробництва; 

3115  – Механік дільниці; 

3115  – Механік навчального полігону; 

3115  – Механік-налагоджувальник; 

3115  –Технік з експлуатації та ремонту устаткування; 
 

Вимоги до рівня осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна 

середня освіта.  

Порядок оцінювання результатів навчання: 

       Система оцінювання у Державному професійно-технічному навчальному 

закладі «Дніпровський центр професійно−технічної освіти»  охоплює:  

− вхідний контроль – контрольні роботи, тестування; 

− поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та 

оцінювання її результативності під час вивчення дисциплін, вибіркове 

усне опитування; фронтальне опитування, тестування знань або умінь, 

програмоване оцінювання; взаємоперевірка; звіти про лабораторні 

роботи; навчальні презентації; інтерактивні завдання вікторинного та 

ігрового характеру; письмові контрольні роботи;  
− підсумковий контроль –  підсумкові контрольні роботи; курсові 

проекти; звіти про практику; екзамен; залік; захист кваліфікаційної 

роботи – дипломного проекту. 

Визначаються форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти за 

конкретною спеціальністю. Атестація здійснюється за такими формами: 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи; 

- кваліфікаційного іспиту (іспитів); 

- єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) за спеціальністю в 

установленому порядку. 

Необхідно обрати одну або дві обов’язкові форми атестації. 

 

 



Перелік освітніх компонентів 
 

Код 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

креди-тів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

І. Обов’язкові компоненти ОПП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 01 Історія України 2 Залік 

ОК 02 Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 Екзамен 

ОК 03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 7 Залік 

ОК 04 Фізичне виховання 10 Залік 

ОК 05 Фізика 2 Залік 

ОК 06 Основи екології 2 Залік 

ОК 07 Креслення 4 Залік 

ОК 08 Технічна механіка 4 Залік 

ОК 09 Електротехніка та електроніка 4 (Залік), екзамен 

ОК 10 
Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання 
3 Екзамен 

ОК 11 Обчислювальна техніка 2 Залік 

ОК 12 Вища математика 3 (Залік), екзамен 

ОК 13 Економіка підприємств 2 Залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 14 Автомобілі 7,5 (Залік), екзамен 

ОК 15 Охорона праці 2,5 Екзамен 

ОК 16 Безпека життєдіяльності 2 Залік 

ОК 17 Електрообладнання автомобілів 4 Екзамен 

ОК 18 Технологія конструкційних матеріалів 4 (Залік), екзамен 

ОК 19 Технічна експлуатація автомобілів 5 КП, екзамен 

ОК 20 Основи технології ремонту 5,5 КП, екзамен 

ОК 21 Автомобільні перевезення 1,5 Залік 

ОК 22 Правила безпеки дорожнього руху 6,5 Екзамен 

ОК 23 Організація та планув. підприємств 3 Екзамен 

Практична підготовка 

ОК 24 Слюсарна практика 3 Залік 

ОК 25 Верстатна практика 3 Залік 

ОК 26 Демонтажно-монтажна практика 6 Залік 

ОК 27 Навчальна практика на АТП і СТОА 6 Залік 

ОК 28 Технологічна практика 13,5 Залік 

ОК 29 Переддипломна практика 6 Залік 

ОК 30 Атестація 9 

виконання 

дипломного 

проекту 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 135 (75%)  

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП 

1. За вибором закладу освіти 

Цикл загальної підготовки 

ВК 01 Культурологія 2 Залік 

ВК 02 Основи філософських знань 1,5 Залік 



ВК 03 Економічна теорія 2 Залік 

ВК 04 Основи правознавства 2 Залік 

ВК 05 Соціологія 1,5 Залік 

ВК 06 Інформаційні технології 2  

Цикл професійної підготовки 

ВК 07 Вступ до спеціальності 2,5 Залік 

ВК 08 Використання експлуатаційних матеріалів 1,5 Залік 

ВК 09 Спеціалізований рухомий склад 2,5  

ВК 10 Особливості будови великовантажних автомобілів 2,5 Залік 

ВК 11 Теорія та конструкція автомобілів 3 Екзамен 

ВК 12 Технічна експлуатація великовантажних автомобілів 4 Екзамен 

Загальний обсяг компонент за вибором закладу освіти 27  

2. За вибором здобувачів освіти 

Загальний обсяг компонент за вибором здобувачів освіти 18  

Загальний обсяг вибіркових компонент 45 (25%)  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 180  

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів» спеціальності 274 Автомобільний транспорт 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації «Механік». 

Атестація здійснюється відкрито та публічно.   

 
 
 
 
 


