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ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня 

кваліфікація  

Доктор філософії з автомобільного транспорту 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – доктор філософії 

Спеціальність – 274 Автомобільний транспорт 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності)  

Опис предметної 

області 

Об’єкт діяльності: автомобільний транспорт. 

Цілі навчання: підготовка фахівців здатних розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі автомобільного транспорту та/або в дослідницько-

інноваційній діяльності у сфері автомобільного транспорту, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, проводження власних 

наукових досліджень що передбачають глибокі переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Теоретичний зміст предметної області: розділи науки та техніки, які 

вивчають та поєднують зв'язки та закономірності в теорії систем та об'єктів 

автомобільного транспорту. 

Методи, методики та технології: дослідження, наукове 

обґрунтування, автоматизоване проектування, випробування, розробка 

логістичних систем автомобільного транспорту, його модернізація, 

обслуговування, ремонт, застосування інноваційних технологічних процесів.    

Інструменти та обладнання:  

− комп’ютерне та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; 

інструменти, обладнання та устаткування, необхідне для модельного/натурного 

дослідження технічних і інформаційних систем в автомобільному транспорті. 

− натурні зразки та макети об’єктів автомобільного транспорту. 

Академічні права 

випускників 

Подальше продовження освіти за четвертим (науковим) рівнем вищої 

освіти, а також підвищення кваліфікації 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. Мінімум 35 % обсягу освітньої програми 

має бути спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених тимчасовим Стандартом вищої 

освіти.  
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ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми під час професійної або 

дослідницько-інноваційної діяльності у галузі автомобільного транспорту, 

структурного та параметричного синтезу трансмісій транспортних засобів, 

просторово-топологічного підходу при оцінці основних техніко-

економічних показників автомобілів і тракторів, організації автомобільних 

вантажних перевезень, дослідженнях в області автомобільного транспорту 

з використанням нейронних мереж та сучасних інформаційних технологій 

Загальні 

компетентності 

ЗК 01 Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень та 

формулювання нових підходів для рішення теоретичних та практичних 

задач у наукових дослідженнях. 

ЗК 02 Готовність до самостійної та індивідуальної роботи, до здійснення 

комплексних досліджень, здатність працювати в групі над проектами в 

галузі автомобільного транспорту, готовність до керівництва науково-

дослідною групою, до прийняття рішень в міждисциплінарних областях. 

ЗК 03 Здатність і готовність володіти основними інформаційними 

технологіями, способами та засобами одержання, збереження, обробки 

інформації (баз експериментальних даних), методологією наукової та 

педагогічної діяльності, представлення результатів роботи та комунікації 

із міжнародною спільнотою. 

ЗК 04 Здатність і готовність очолювати роботу вітчизняної або 

міжнародної наукової програми чи проекту, бути активним суб'єктом 

міжнародної наукової діяльності. 

ЗК 05 Володіти навичками патентно-інформаційних досліджень, захисту 

прав інтелектуальної власності; здатність проведення оцінки комерційного 

потенціалу й перспектив комерціалізації технологічних інновацій. 

ЗК 06 Готовність до викладацької діяльності, до організації освітнього 

процесу у вищій школі. Здатність до ефективного педагогічного 

спілкування для забезпечення належної якості загальної і професійної 

підготовки аспірантів, готовність до розвитку педагогічної майстерності. 

ЗК 07 Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо, 

розуміти рівні можливості та гендерні проблеми в професійній діяльності. 

ЗК 08 Здатність  планувати науково-професійний та особистий розвиток, 

постійно підвищувати свою кваліфікацію.  

ЗК 09 Вміння набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та 

письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності. 

ЗК 10 Здатність опанування іноземної мови в обсязі достатньому для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи 

іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки 

спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК 1 Здатність опанувати передові методологічні знання в галузі наукових 

досліджень і проектування технічних об’єктів автомобільного транспорту. 

СК 2 Здатність до аналізу і синтезу, критичної оцінки нових ідей в процесі 

розробки та реалізації технічних систем, виробничих та експлуатаційних 

процесів автомобільного транспорту на основі знань в галузі 

автомобільного транспорту та суміжних предметних галузей. 
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СК 3 Здатність представлення та обговорення результатів своєї наукової 

роботи англійською або іншою мовою країн ЄС в усній та письмовій 

формі. Здатність до участі в міжнародних наукових проектах, 

конференціях за спеціальністю, розуміння специфічних іншомовних 

термінів з автомобільного транспорту, а також повного розуміння 

іншомовних наукових текстів за спеціальністю. 

СК 4 Здатність зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, 

знань та пояснень до фахівців і нефахівців, зокрема в процесі викладацької 

діяльності, усної та письмової презентації результатів власного наукового 

дослідження українською мовою. 

СК 5 Здатність до організації та проведення наукових досліджень в області 

автомобільного транспорту із залученням сучасних методів на базі 

нейронних мереж та інформаційних технологій, що мають теоретичне та 

практичне значення. 

СК 6 Готовність до керівництва проектами в галузі транспортної 

логістики, автомобілебудування та сучасних технологій організації  

автомобільних вантажних і пасажирських перевезень.  

СК 7 Здатність грамотно здійснювати дослідження з використанням  

структурного і параметричного аналізу і  синтезу при вивченні і 

проектуванні технічних систем об’єктів автомобільного транспорту за 

допомогою матричного аналізу. 

СК 8 Здатність розв’язувати комплексні наукові проблеми з підвищення  

техніко-економічних та ергономічних показників  автомобільного 

транспорту, охорони навколишнього середовища, безпеки та надійності 

транспортних засобів.  

СК 9 Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних 

рішень, пов’язаних з автомобільним транспортом. Здатність до 

самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, відповідальність 

за навчання інших при проведенні науково педагогічної діяльності та 

наукових досліджень. 

СК 10 Здатність до аналізу сучасного стану і перспектив розвитку 

інфраструктури автомобільного транспорту при забезпеченні 

традиційними та альтернативними джерелами енергії. 

СК 11 Знання сучасного стану та основних тенденцій розвитку 

конструкцій автомобілів, технологій обслуговування та експлуатації 

автомобілів, традиційних і альтернативних джерел енергії. 

СК 12 Готовність до викладацької діяльності як професійної в межах 

спеціальності «Автомобільний транспорт». 
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V Нормативний зміст підготовки доктора філософії, сформульований у 
термінах результатів навчання 

РН 01 Вміння застосовувати абстрактне мислення, аналіз та синтез для генерації ідей, 

уявлень, теорій в напрямку наукових досліджень. 

РН 02 Вміння проводити власні наукові дослідження на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньо-наукової програми. 

РН 03 Генерувати нові ідеї в напрямку наукових досліджень та розробляти алгоритми 

їх перевірки та впровадження. 

РН 04 Вміння демонструвати системний науковий світогляд, професійну етику та 

загальний культурний кругозір. 

РН 05 Вміння демонструвати універсальні навички дослідника, зокрема усної та 

письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською 

мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

пошуку та критичного аналізу інформації, управління науковими проектами та/або 

складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

РН 06 Опанування іноземною мовою в обсязі достатньому для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або 

іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності. 

РН 07 Вміння займатися викладацькою діяльністю за фахом, розуміти суть педагогічної 

діяльності, змістовну характеристику організації освітнього процесу у вищій школі та 

брати участь в організації навчального процесу. 

РН 08 Вміння виступати перед аудиторією, викладати навчальний матеріал, вести 

дискусію, аргументовано відстоювати свою позицію. Знати як професійно розвивати і 

вдосконалювати свою педагогічну діяльність. 

РН 09 Вміння використовувати програмно-цільовий метод для управління науково-

технологічним розвитком підприємства. Вміння формувати портфель проектів та 

управляти ним. Вміння створювати наукову програму і працювати в команді. 

РН 10 Вміння управляти змістом компонентів наукової програми, визначати 

організаційну структуру, ролі і відповідальність учасників-виконавців програми. 

Вміння забезпечувати якість і розподіляти контроль за виконанням програми в умовах 

виробництва. 

РН 11 Оволодіння спеціалізованими фактологічними та теоретичними знаннями про 

інтелектуальну власність, її правові інститути, основні поняття та визначення щодо 

технологічних інновацій; трансферу технологій та інноваційного підприємництва. 

Вміння проводити оцінки комерційного потенціалу й перспектив комерціалізації 

технологій, розробляти договори щодо розпорядження майновими правами, виявлення 

можливостей по комерціалізації знань, високого наукового рівня, професіоналізму 

наукового персоналу 

РН 12 Знати методи моделювання, вміти будувати математичні моделі, володіти 

методами комп’ютерного моделювання, методи оптимізації, володіти методами 

прийняття рішень. Знати методи теорії ймовірностей та нечіткої математики, володіти  

методами моделювання в умовах невизначеності. Знати методи обчислювального 

інтелекту, володіти методами штучних нейронних мереж та машинного навчання. 
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РН 13 Знати вимоги до публікацій результатів досліджень, перелік головних фахових 

наукових видань за спеціальністю, особливості публікації в електронних виданнях та 

виданнях, що входять до провідних наукометричних баз (Scopus , Web of Science, 

Google Scholar Citation та ін. ). Знати структурні складові дисертаційних робіт, обсяги, 

особливості та принципи їх викладання, методичні засади формування переліку 

цитованої літератури за одним з рекомендованих міжнародних стилів. Знати процедуру 

подання дисертацій до розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді, перелік 

необхідних документів та вимоги до їх форми і змісту. 

РН 14 Вміння аналізувати сучасний стан щодо  основних тенденцій розвитку 

конструкцій автомобілів, встановлювати зв’язок технології обслуговування та 

експлуатації автомобілів, розуміти шляхи розвитку автомобільного транспорту та 

новітні напрямки вдосконалення технічних систем на його основі. 

РН 15 Вміння аналізувати та критично оцінювати процеси розробки та реалізації 

технічних систем, виробничих та експлуатаційних процесів автомобільного 

транспорту, створювати нові ідеї на основі знань в галузі автомобільного транспорту та 

суміжних предметних галузей 

РН 16 Вміння керувати проектами в галузі транспортної логістики, 

автомобілебудування та сучасних технологій організації  автомобільних вантажних і 

пасажирських перевезень, створювати та аналізувати новітні технології розробки і 

впровадження логістичних систем. 

РН 17 Вміння здійснювати структурний аналіз і параметричний  синтез при вивченні і 

проектуванні технічних систем об’єктів автомобільного транспорту, проводити 

теоретичні дослідження за допомогою трансмісійного матричного аналізу з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

РН 18 Вміння розв’язувати комплексні наукові проблеми з підвищення  техніко-

економічних та ергономічних показників  автомобільного транспорту, охорони 

навколишнього середовища, безпеки та надійності транспортних засобів.  

РН 19 Вміння визначати напрямки вдосконалення та самовдосконалення у професійній 

сфері, нести відповідальність за навчання інших при проведенні науково педагогічної 

діяльності та наукових досліджень. 

РН 20 Вміння розробляти математичні моделі, застосовувати сучасні інформаційні 

технології для їх вирішення, планувати та проводити чисельні експерименти і 

обробляти і узагальнювати їхні результати для технічних систем та об’єктів 

автомобільного транспорту. 

РН 21 Вміння планувати, проводити і обробляти результати стендових та об’єктних 

випробувань елементів та об’єктів автомобільного транспорту, планувати дослідження 

технічних систем та обробку результатів з використанням сучасних технологій. 

РН 22 Вміння аналізувати сучасний стан та визначати перспективні напрямки розвитку 

інфраструктури автомобільного транспорту, оцінювати його ефективність при 

використанні новітніх джерел енергії. 

РН 23 Визначати і прогнозувати раціональні конструктивні   параметри і 

експлуатаційні характеристики складної технічної системи «двигун – трансмісія - 

машина» щодо об’єктів автомобільного транспорту із залученням сучасного методу 

трансмісійного матричного аналізу. 
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VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії 

здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. 

Вимоги до дисертації на 

здобуття ступеня доктора 

філософії  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 

розв’язання комплексної проблеми в сфері автомобільного 

транспорту або на її межі з іншими спеціальностями, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Дисертаційна робота та її автореферат мають бути розміщені 

на сайті закладу вищої освіти (наукової установи). 

Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, 

встановленим законодавством. 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

У закладі вищої освіти (ЗВО) повинна функціонувати система забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ЗВО, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи аспірантів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти (НАЗЯВО) або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам 
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до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються НАЗЯВО, та 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої 

освіти 

A. Офіційні документи: 

1. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО) – 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

2. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) – 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-

a5ca-01aa75ed71a1/language-en; https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

3. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) – 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Comm

unique_AppendixIII_952778.pdf 

4. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 – 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-

ofeducation-isced-2011-en.pdf; http://uis.unesco.org/en/topic/international-

standardclassification-education-isced 

5. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-Г) 

2013 – http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-

standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-

fielddescriptions-2015-en.pdf 

6. Закон «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

7. Закон «Про освіту» – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

8. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 

9. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п. 

10. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

11. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 – 

https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах) № 261 від 23 березня 2016 р. 

13. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), 

схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України (протокол від 29.03.2016 № 3); 

 

 

 

 

https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586
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B. Інші рекомендовані джерела 

1. Національний глосарій: вища освіта, 2014 – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-

shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskohoprotsesu.html?start=80 

2. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія – http://erasmusplus.org.ua/korysna informatsiia/korysnimaterialy/category/3-

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv 

bolonskoho-protsesu.html?start=80 

3. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації –

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskohoprotsesu.html?start=80. 
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Пояснювальна записка 

Тимчасовий Стандарт вищої освіти містить обов’язкові вимоги до 

компетентностей і результатів навчання здобувачів, що визначають специфіку 

підготовки докторів філософії зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». 

Вони узгоджені між собою та відповідають Закону України «Про вищу освіту», 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій (НРК) та Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженому Постановою Кабінету 

міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. Таблиця 1 показує відповідність 

визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК. В таблиці 2 показана 

відповідність результатів навчання компетентностям.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін та інших видів 

освітньої та наукової діяльності, необхідний для задоволення визначених 

Стандартом вимог.  

Наведений в тимчасовому Стандарті перелік компетентностей і результатів 

навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм 

можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і програмних результатів 

навчання,  а також запроваджувати додаткові форми атестації здобувачів вищої 

освіти. 
 



 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей /  

результатів навчання дескрипторам НРК 

Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за 

НРК 
 

Знання 
Зн1 Концеп-

туальні та 

методологічні 

знання в галузі 

чи на межі 

галузей знань 

або професійної 

діяльності 
 

Уміння/навички 
Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і методи, 

необхідні для розв’язання значущих проблем у 

сфері професійної діяльності, науки та/або 

інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих 

знань і професійної практики 

Ум2 Започаткування, планування, реалізація та 

коригування послідовного процесу ґрунтовного 

наукового дослідження з дотриманням належної 

академічної доброчесності  

Ум3 Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 

комплексних ідей 

Комунікація 
К1 Вільне спілкування з 

питань, що стосуються сфери 

наукових та експертних знань, з 

колегами, широкою науковою 

спільнотою, суспільством в 

цілому 

К2 Використання академічної 

української та іноземної мови 

у професійній діяльності та 

дослідженнях 

Відповідальність та автономія 
АВ1 Демонстрація значної авторитетності, 

інноваційність, високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна доброчесність, послідовна 

відданість розвитку нових ідей або процесів у 

передових контекстах професійної та наукової 

діяльності 

АВ2 Здатність до безперервного саморозвитку та 

самовдосконалення 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

ЗК 2 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК 3 Зн1 Ум2 К1 АВ1 

ЗК 4 Зн1 Ум1 К2 АВ1 

ЗК 5 Зн1 Ум2 К2 АВ2 

ЗК 6 Зн1 Ум1 К2 АВ2 

ЗК 7  Ум2 К1 АВ1 

ЗК 8 Зн1 Ум3 К1 АВ2 
ЗК 9  Ум3 К2 АВ1 

ЗК 10  Ум2 К2 АВ1 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 11 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК 12 Зн1 Ум3 К1 АВ1 

СК 13  Ум1 К2 АВ1 

СК 14  Ум1 К2 АВ1 

СК 15 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК 16  Ум1 К2 АВ1 

СК 17 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК 18  Ум1 К1 АВ1 

СК 19 Зн1 Ум1 К2 АВ2 
СК 20 Зн1 Ум1 К1 АВ1 
СК 21 Зн1 Ум1 К1 АВ1 
СК 22  Ум1 К2 АВ2 

 

 1
2
 



 

Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

Програмні результати 

навчання 

Компетентності 

Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми під час професійної або 

дослідницько-інноваційної діяльності у 

галузі автомобільного транспорту, 

структурного та параметричного синтезу 

трансмісій транспортних засобів, 

просторово-топологічного підходу при 

оцінці основних техніко-економічних 

показників автомобілів і тракторів, 

організації автомобільних вантажних 

перевезень, дослідженнях в області 

автомобільного транспорту з 

використанням нейронних мереж та 

сучасних інформаційних технологій 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

0
1
 

З
К

0
2
 

З
К

 0
3
 

З
К

 0
4
 

З
К

 0
5

 

З
К

 0
6
 

З
К

 0
7
 

З
К

 0
8
 

З
К

 0
9
 

З
К

 1
0
 

С
К

0
1

 

С
К

0
2

 

С
К

0
3

 

С
К

0
4

 

С
К

0
5

 

С
К

0
6

 

С
К

0
7

 

С
К

0
8

 

С
К

0
9

 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

РН 01 +     + + +               

РН 02  + + +     + +             

РН 03   +    + +               

РН 04       + +               

РН 05   +      +   + +     +     

РН 06   + +      +             

РН 07      +                + 

РН 08      +                + 

РН 09  + + +                   

РН 10  + + +                   

РН 11     +                  

РН 12 +                      

РН 13   +                    

РН 14             +  +   +  + +  

РН 15           + + +   + + + +    

РН 16           +     + +      

РН 17              +   + +     

РН 18            + +  +   + + +   

РН 19            +      + +    

РН 20           + +   + + + + +    

РН 21               +   +     

РН 22                  +  +   

РН 23             + + +  + +     

 

1
3
 


