Код і назва спеціальності (напряму): 275 «Транспортні технології (за видами
транспорту»
Кваліфікація: інженер з транспорту
Назва спеціалізації:
Код і назва галузі знань: 27 «Транспорт»
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано
в іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – складання
державного іспиту та захист випускної роботи бакалавра.
Програмні результати навчання: застосовувати отримані базові знання з транспортних
технологій для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем галузі; використовувати
знання законодавства України та міжнародних документів щодо транспортної діяльності, яке
забезпечують здатність застосування нормативно-правових актів на виробництві; володіти
методами опису, ідентифікації, класифікації транспортних об’єктів та аналізу транспортнотехнологічних систем; сучасні уявлення про принципи структурної й функціональної організації
транспортних об'єктів та управління транспортним процесом; здатність застосовувати основні
методи контролю, обліку, аналізу й оцінки стану транспортної діяльності; сучасні уявлення про
принципи організації транспортного обслуговування об'єктів економічної діяльності, теоретичні
основи логістики і механізми управити постачанням, перевезеннями, розподілом та запасами
товарів; здатність застосовувати сучасні методи роботи на транспорті в реальних у мовах,
навички роботи із сучасною апаратурою; базові уявлення про сучасні досягнення та основні
закономірності розвитку техніки та технології, розуміння ролі науково-технічного прогресу в
розвитку суспільства; базові уявлення про основи теорії транспортного процесу в обсязі
необхідному для рішення інженерних задач; мати уявлення про фінансово-економічні аспекти
діяльності транспорту; здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо
специфіки характеристик вантажних механізмів та транспортних засобів для виконання
комплексу робіт з підготовки вантажів до перевезень у конкретних умовах, використовувати
професійно профільовані знання й практичні навички теорії транспортного процесу: технології,
організації та управління вантажними перевезеннями для рішення інженерних задач на
виробництві; здатність використовувати знання та уміння в галузі транспортної діяльності дія
розробки транспортно-технологічних схем доставки вантажів, технології виконання комплексу
операцій на об'єктах транспорту, в галузі економіки транспорту, організації, управління,
шанування виробничої діяльності, транспортних технологій та нормативно-правового
забезпечення для розробки всіх видів ресурсного забезпечення перевезень; здатність
використовувати професійно профільовані знання й практичні навички теорії транспортного
процесу; технології, організації та управління пасажирськими перевезеннями для рішення
інженерних задач на виробництві.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 275 «Транспортні технології
(за видами транспорту)» може займати посади у транспортних компаніях та підприємствах, що
пов’язані з транспортом та транспортними послугами: техніка-технолога, інженера з
транспорту, агента комерційного, оператора диспетчерського руху та навантажувальнорозвантажувальних робіт на транспорті та ін.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр напряму 275 «Транспортні технології (за
видами транспорту)» може продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

в галузях 27 «Транспорт».
Випускна кафедра: кафедра логістичного управління і безпеки руху на транспорті;
Інститут/факультет: Інститут транспорту і логістики
Керівник освітньої програми: професор, доктор технічних наук Чернецька-Білецька
Н.Б., cherneckaya_nb@mail.ru; р. т. 0507453630.

