
Профіль освітньої програми зі спеціальності № 274 «Автомобільний 
транспорт»  (за спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне 
господарство) 
 

1-Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 
механічний факультет,  
кафедра автомобільного транспорту 
 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр 
Магістр   автомобільного транспорту  за спеціалізацією 
«Автомобілі та автомобільне господарство»  
 

Офіційна назва освітньої  
програми 

 «Автомобілі та автомобільне господарство»  

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом магістра , одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання  1 рік і 5 місяців 
 

Наявність акредитації  Акредитується вперше 
 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEА– другий цикл, 
 EQF-LLL – 7 рівень 
 

Передумови  Наявність ступеня бакалавра  
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

 donnaba.edu.ua/mechanical-engineering 

2- Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку  фахівців, здатних до   розв’язання нестандартних завдань, прийняття 
оптимальних  рішеннь в нетипових умовах, генерування оригінальних й ефективних ідей для 
вирішення професійних завдань в організаціях, установах та підприємствах автотранспорту усіх 
форм власності. 

3- Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація ) 

Транспорт/Автомобільний транспорт/ Автомобілі та автомобільне 
господарство 

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
Акцент на підготовку фахівців, здатних до проектної, 
конструкторської, технологічної, експлуатаційної, організаційної, 
підприємницької діяльності в області автомобільного транспорту та 
автосервісу 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Академічна  освіта в галузі транспорту    
Організація інжинірингу на автозаводах, АТП і СТО, впровадження 
у практику автопідприємств сучасних методів інженерного 
супроводження та розв’язання проблем ефективності, надійності та 



безпеки транспортних засобів. 
 

Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах , які 
забезпечують виробництво, експлуатацію та обслуговування 
широкої номенклатури машин, інтеграцію фахової та педагогічної 
підготовки щодо викладання спеціальних дисциплін . 
 

4- Придатність випускників до працевлаштування  та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 
009: 2010:   
        С-ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

29.1 Виробництво автотранспортних засобів  
  G –ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
  45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів 
   H - ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, 

ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
49.3 Інший пасажирський наземний транспорт  
49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг 

перевезення речей  
        М-ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

71.2 Технічні випробування та дослідження 
        P – ОСВІТА. 
      85.41 – Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-
технічного закладу;  
      85.42 – Вища освіта. 
               Перелік професій та професійні назви робіт, до яких 
допускається випускник з дипломом магістра  автомобільного 
транспорту  за спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне 
господарство» згідно з чинною редакцією Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003: 2010)  : 
1226.2 –  Начальники (інші керівники) та майстри виробничих 
підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
 - Начальник відділу транспорта 
 - Майстер служби (транспорт, зв'язок)  
 - Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок) 
1316 – Керівникі малих підприємств без апарату управління на 
транспорті, у складському господарстві та зв’язку 
- Директор (керівник) малого підприємства( транспортного, 
складського) 
2145.2 – Інженери-механіки 
- Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 
- Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного 
парку  
2149.2 – Інженери (інші галузі інженерної справи) 
- Інженер-дослідник 
- Інженер з впровадження нової техніки й технології 
- Інженер з патентної та винахідницької роботи 
- Інженер з налогодження і випробувань 
- Інженер з організації експлуатації та ремонту 
 



2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
- Асистент 
- Викладач вищого навчального закладу 

2320 – Викладачі середніх навчальних закладів  
- Викладач професійно-технічного навчального закладу 
           Згідно з International Standard Classification of Occupations 
2008 (ISCO-08) магістр  автомобільного транспорту   підготовлений 
до  роботи   : 
1120 Managing directors and chief executives. 
1223 Research and development managers. 
2145 Mechanical engineers 
2310 University and higher education teachers 
2320 Vocational education teachers 

Подальше навчання Можливе продовження освіти за третім (доктор філософії) рівнем 
вищої освіти 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем у професійній галузі. Комбінація лекцій, практичних занять, 

виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 

роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської роботи 

6- Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у 
автомобільному транспорті при здійсненні професійної діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

 
Загальні 

компетентності 
спеціальності (ЗК) 

ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 02 Здатність до пошуку, обробки  та аналізу інформації з різних 
джерел за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій. 
ЗК 03 Здатність бути критичним і самокритичним 
ЗК 04 Навички міжособистісної взаємодії 
ЗК 05 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 06 Здатність розвивати мовно-комунікативну культуру 
дослідника; уміння спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності) 
ЗК 07 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 
ЗК 08 Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК 09 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 
ЗК 10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК 11 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків 
ЗК 12 Здатність визначати економічні показники та забезпечувати 
якість виконання робіт при розробці та реалізації комплексних дій 
та проектів з дотриманням умов праці, положень цивільного 
захисту та охорони навколишнього середовища. 
ЗК 13 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 



ЗК 14 Здатність усвідомлювати людські можливості та гендерні 
проблеми 
ЗК 15 Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами 
наукової новизни 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК 01 Здатність працювати в групі над великими проектами в 
галузі автомобільного транспорту. 
ФК 02 Вміння застосовувати системний підхід до вирішення 
інженерних проблем на основі досліджень в рамках спеціалізації 
ФК 03 Здатність розуміти потреби користувачів і клієнтів і 
важливість таких питань як естетика у процесі проектування у сфері 
автомобільного транспорту 

ФК 04 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, 
етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на 
реалізацію технічних рішень на автомобільному транспорті 
ФК 05 Здатність демонструвати розуміння ширшого 
міждисциплінарного інженерного контексту і його основних 
принципів при вирішенні наукових та виробничих проблем у сфері 
автомобільного транспорту 
ФК 06 Здатність демонструвати розуміння необхідності 
дотримання професійних і етичних стандартів високого рівня при 
вирішенні поставлених задач  
ФК 07 Здатність демонструвати розуміння правових рамок, що 
мають відношення до функціонування об’єктів автомобільного 
транспорту України, зокрема питання персоналу, здоров'я, безпеки і 
ризику (у тому числі екологічного ризику) 
ФК 08 Здатність демонструвати широке розуміння проблем якості 
процесів та об’єктів автомобільного транспорту. 
ФК 09 Здатність продемонструвати розуміння вимог до  діяльності 
за спеціальністю, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної та 
правової держави 
ФК 10 Вміння досліджувати, аналізувати та вдосконалювати  
технологічні процеси автомобільного транспорту. 
ФК 11 Вміння виявляти об’єкти автомобільного транспорту для 
вдосконалення техніки та технологій. 
ФК 12 Вміння науково обґрунтовувати вибір матеріалів,  
обладнання та заходів для реалізації новітніх технологій на 
автомобільному транспорті 
ФК 13 Вміння оцінювати ризики при плануванні або впровадженні 
нових технологічних процесів у сфері автомобільного транспорту 
ФК 14 Вміння грамотно здійснювати аналіз і синтез при вивченні 
технічних систем об’єктів автомобільного транспорту. 
ФК 15 Вміння вибирати та застосовувати на практиці методи 
дослідження, планування і проводити необхідні експерименти, 
інтерпретувати результати і робити висновки щодо оптимальності 
рішень, що приймаються у сфері виробництва, експлуатації та 
ремонту об’єктів автомобільного транспорту. 



ФК 16 Вміння використовувати закони й принципи інженерії за 
спеціалізацією, математичний апарат високого рівня для 
проектування, конструювання, виробництва, монтажу, експлуатації, 
технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів у 
сфері автомобільного транспорту 
ФК17 Здатність використовувати на практиці сучасні методики 
викладання( в тому числі знання різних стратегій та моделей 
викладання), ефективно застосовуючи основні педагогічні 
концепції. 
7- Програмні результати  навчання 

 РН 01 Вміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати 
складні інженерні завдання і проблеми у сфері автомобільного 
транспорту, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому 
числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог. 
РН 02 Демонструвати здатність проводити інноваційну діяльність у 
створенні, експлуатації та ремонті об’єктів автомобільного 
транспорту. 
 РН 03 Демонструвати здатність використовувати спеціалізовані 
концептуальні знання зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів 
автомобільного транспорту, набуті у процесі навчання та/або 
професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх 
досягнень, які забезпечують здатність до інноваційної та 
дослідницької діяльності 
 РН 04 Демонструвати здатність критично осмислювати проблеми у 
галузі автомобільного транспорту, у тому числі на межі із 
суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією, 
економікою 
 РН 05 Демонструвати здатність зрозуміло і недвозначно доносити 
власні висновки з проблем створення, експлуатації та ремонту 
об’єктів автомобільного транспорту, а також знання та пояснення, 
що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 
навчаються. 
 РН 06  Демонструвати здатність використовувати іноземні мови у 
професійній діяльності в галузі автомобільного транспорту 
РН  07   Вміти приймати рішення з інженерних питань зі створення, 
експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту у 
складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням 
прогнозування та сучасних засобів підтримки прийняття рішень. 
 РН 08 Демонструвати здатність відповідати за розвиток 
професійного знання і практик команди у створенні, експлуатації та 
ремонту об’єктів автомобільного транспорту, оцінку її 
стратегічного розвитку 
РН  09   Вміти пропонувати нові технічні рішення і застосовувати 

нові технології. 
 РН10 Вміти застосовувати у професійній діяльності існуючі 
універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом 
(PLM), автоматизованого проектування (CAD), виробництва (CAM) 
та інженерних досліджень (CAE). 
РН11  Вміти вільно користуватися сучасними методами збору, 
обробки та інтерпретації науково-технічної інформації для 



підготовки проектних та аналітичних рішень, експертних висновків 
та рекомендацій. 
 РН12  Вміти розробляти і впроваджувати енергозберігаючі 
технології. 
 РН13 Вміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, 
інструменти та методи для вирішення інженерних задач, пов’язаних 
з професійною діяльністю 
 РН14  Демонструвати здатність організувати та керувати роботою 
первинного виробничого, проектного або дослідницького 
підрозділу. 
 РН15 Вміти знаходити оптимальні рішення при створенні 
продукції автомобільного транспорту з урахуванням вимог якості, 
надійності, енергоефективності, безпеки життєдіяльності, вартості 
та строків виконання 
 РН16  Вміти розраховувати характеристики об’єктів 
автомобільного транспорту. 
 РН17 Вміти застосовувати прогресивні методи і технології, 
модифікувати існуючі та розробляти нові методи та/або завдання, 
здійснювати заходи для ефективного виконання професійних 
завдань 
 РН18 Демонструвати здатність здійснювати часткове або повне 
управління комплексною інженерною діяльністю у сфері 

автомобільного транспорту. 
 РН19 Вміти оцінювати значущість результатів комплексної 
інженерної діяльності в сфері автомобільного транспорту 
 РН20 Демонструвати здатність до подальшого навчання у сфері 
автомобільного транспорту, інженерії та суміжних галузей знань, 
яке значною мірою є автономним та самостійним. 
 РН 21 Вміти обирати необхідні методи та засоби досліджень, 
розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні 
моделі об’єктів дослідження, що стосуються створення, 

експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту. 
РН22 Демонструвати здатність передавати свої знання, рішення і 
підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і 
однозначній формі, представляти підсумки виконаної роботи у 
вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на 

винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами. 
РН23 Демонструвати здатність керувати технологічними 
процесами у відповідності з посадовими обов’язками, 
забезпечувати технічну безпеку виробництва в сфері своєї 
професійної діяльності 
РН24 Вміти проводити техніко-економічні розрахунки, порівняння 

та обґрунтування процесів проектування, конструювання, 
виробництва, ремонту, реновації, експлуатації об’єктів 
автомобільного транспорту 
РН25 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, що 
пов’язані з технологією проектування, конструювання, 
виробництва, ремонтом, реновацією, експлуатацією об’єктів 

автомобільного транспорту відповідно до спеціалізації. 
РН26 Демонструвати здатність визначати ризики, забезпечувати 
особисту безпеку та безпеку інших людей у сфері професійної 



діяльності 
РН27 Демонструвати здатність використовувати у сфері 
професійної діяльності системи якості і сертифікації продукції 
РН28  Застосовувати педагогічні технології на рівні, достатньому 
для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за 
спеціальністю у   закладах вищої освіти. 
РН29 Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та ініціативи з 
подальшим втіленням їх у життя задля підвищення як власного статуту 
та добробуту так і розвитку суспільства і держави на основі  етичних 
принципів . 

8- Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а 
також висококваліфіковані спеціалісти.  
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 
закордонні.  

Матеріально-технічне 
забезпечення 

навчальний корпус;  
гуртожиток;  
спеціалізовані лабораторії;  
комп’ютерні класи;  
пункт харчування;  
точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
мультимедійне обладнання;  

спортивний зал, спортивний майданчик.  
Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт ДонНАБА: http://donnaba.edu.ua ;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- необмежений доступ до мережі Інтернет;  
- бібліотека;  
- віртуальне навчальне середовище Moodle;  
- пакет MS Office 365;  
- навчальні і робочі плани;  
- графіки навчального процесу  
- навчально-методичні комплекси дисциплін  

9- Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Допускається переразахування кредитів, отриманих у інших 
університетах України, за умови відповідності кредитів. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Стажування в  університетах Європи (у рамках програми Erasmus+) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Відсутнє 

 
 

 
 
 
 
 
 


