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2 Ухвалено Педагогічною радою ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний коледж» протокол №12 від «31» травня 2018 року 

3 Розробники: 
Буняк Ігор Іванович – керівник робочої групи, завідувач відділення 

механізації сільського господарства, автомобільного транспорту та садово-
пакркового господарства, викладач вищої категорії циклової комісії механізації 
с.г. та автомобільного транспорту; 

Леськів Микола Степанович – член робочої групи, викладач вищої 
категорії циклової комісії механізації с.г. та автомобільного транспорту; 

Фурдей Василь Володимирович – член робочої групи, викладач вищої 
категорії циклової комісії механізації с.г. та автомобільного транспорту; 

 
Освітня програма (ОП) підготовки молодшого спеціаліста зі 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» випускника ВП НУБіП України 
«Бережанський агротехнічний коледж» є тимчасовим нормативним 
документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі 
господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально 
важливих властивостей і якостей.  

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» розробляє 
освітню програму за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» для 
підготовки молодшого спеціаліста до виконання професійних обов’язків за 
обраною спеціальністю до розробки Стандарту вищої освіти за відповідним 
рівнем вищої освіти з названої спеціальності. Затверджено як тимчасовий 
документ.  
  



1. Профіль освітньо-професійної програми молодший спеціаліст зі спеціальності 
274 автомобільний транспорт 

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

Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів та 
природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж», відділення 
механізації сільського господарства, автомобільного транспорту та садово-паркового 
господарства 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Молодший спеціаліст, Автомобільний транспорт, механік з ремонту транспорту  

Офіційна назва 
освітньої програми  

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Автомобільний транспорт» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 
180 кредитів ЄКТС 

Наявність 
акредитації  

 

Цикл/рівень НРК України - 5 рівень, FQ-ЕНЕА – початковий (короткий цикл), ЕQF LLL - 5 рівень 
Передумови Свідоцтво про базову загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, 

диплом кваліфікованого робітника 
Вступні іспити  
Решта вимог визначаються правилами прийому на освітню програму молодшого 
спеціаліста 

Мова(и) 
викладання 

Українська  

Термін дії освітньої 
програми 

До прийняття Державного стандарту 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми   

http://www.batk.nubip.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі освіти та автомобільного 
транспорту, необхідних для здійснення педагогічної діяльності у навчальних закладах та 
виробничої діяльності на підприємствах 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область, 
галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

27 Транспорт 
274 автомобільний транспорт 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Вища освіта в області автомобільного траспорту 

Особливості 
програми 

Виробнича та педагогічна практики забезпечують підготовку фахівців у реальному 
середовищі майбутньої професійної діяльності. В навчальному процесі 
використовуються найновіші науково-практичні досягнення, реалізується системний 
підхід у формуванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін. 
Програма може викладатися англійською мовою. 

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

Випускники отримують можливість працевлаштування у двох сферах: 
педагогічній та виробничо-технічній на підприємствах різних форм власності. 
Механік автомобільної колони (гаража); механік виробництва; механік дільниці; 
механік з кранового господарства; механік з ремонту транспорту; механік 
навчального полігону; механік цеху; технік з інструменту; технік з механізації 
трудомістких процесів; технік-конструктор (механіка; технік-технолог (механіка); 
технік з стандартизації; інженер з безпеки руху. 

 



Подальше 
навчання 

Можливість продовження навчання за програмами першого циклу вищої освіти (НРК 
України - 6 рівень, FQ-ЕНЕА - перший цикл, ЕQFLLL - 6 рівень) 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекції, лабораторні роботи, 
семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників 
та конспектів, консультації із викладачами, навчальні та технологічні 
практики,розробка дипломного проекту. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний контроль, 
захист дипломного проекту, визначення рейтингу студента у кредитній системі 
освітнього процесу. 

6 –  Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 
галузі транспорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 
методів динаміки, міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, 
надійності та безпеки машин, конструкцій, споруд, установок, агрегатів, 
устаткування, приладів і їх елементів; застосування інформаційних технологій, 
наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування, 
програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління 
проектами, маркетингу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

 
ЗК1.Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 
та перевірених фактів. 
ЗК2.Гнучкість та креативність мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість 
до застосування фахових знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих 
місць роботи та повсякденному житті. 
ЗК3.Групова робота. Здатність виконувати індивідуальні наукові дослідження в 
групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до 
врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом. 
ЗК4.Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до 
представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, 
використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідній технічні 
терміни. 
ЗК5.Популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички 
викладання. 
ЗК6.Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної 
чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень в автомобільному 
транспорті на соціальну сферу. 
ЗК7. Науково-дослідницькі навички. Здатність провадження наукових досліджень 
у професійній діяльності та/або інноваційній діяльності, здатність генерувати нові 
ідеї. 
ЗК8.Інструментальні навички. Вміння використовувати знання фахової іноземної 
мови для діяльності в міжнародному контексті та проведення наукових досліджень, 
здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою, навики управління 
інформацією, навики роботи з використанням сучасних технологій 
ЗК9.Підприємливість.Базові знання з підприємництва та підприємливості для 
можливої організації самостійної зайнятості та ведення підприємницької діяльності. 
 

Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1.Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати технологічні процеси 
технічного обслуговування і ремонту автомобілів з точки зору фундаментальних, 
фахових знань, а також на основі відповідних математичних методів. 
ФК2.Навички оцінювання. (Здатність робити оцінки порядку величини і знаходити 
відповідні рішення із чітким визначенням припущень та використанням спеціальних 
та граничних випадків. 
ФК3.Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати 
математичні та числові методи, які часто використовуються у розробці та 
проектуванні технологічних процесів експлуатації і ремонту автомобілів, 
проектуванні автотранспортних підприємств. 
Фк4.Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти незалежно, а 
також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані. 
Фк5.Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач 
шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних так і 
експериментальних методів, засвоєних з програми підготовки фахівця з 
автомобільного транспорту. 
ФК6.Інформаційно-технологічні.  Здатність використовувати відповідне програмне 
забезпечення (мови програмування, пакети) для  виконання розрахунків, за 



допомогою програмного і технічного комп’ютерного забезпечення візуалізувати 
результати інженерних побудов, визначати методику пошуку ефективного 
технічного рішення, знайти технічне рішення об’єкту проектування 
ФК7.Ерудиція в області автомобільного транспорту. Здатність описати широке 
коло технологічних процесів експлуатації і ремонту автомобілів, спираючись на 
теорії і конструкції автомобілів, для розрахунків характеристик та властивостей 
автомобіля та безпечної роботи. 
ФК8. Управлінські навички. Здатність аналізувати управлінські ситуації та 
приймати управлінські рішення. 
ФК9. Мотиваційні навички. Здатність до позитивного мислення у професійному 
середовищі, здатність виявляти професіоналізм та здатність до навчання. 
ФК10.Здатність до навчання: 
• здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області автомобільного 
транспорту, використовуючи здобуті фундаментальні та фахові знання; 
• здатність освоїти професійно-профільовані знання в галузі математичного 
моделювання, для статистичної обробки експериментальних даних та математичного 
моделювання технологічних процесів на автомобільному транспорті; 
• здатність продемонструвати знання й практичні навички в технологічних процесах 
відновлення деталей автомобілів для дослідження механічних явищ і процесів. Це 
означає також здатність ставити коректні питання, знання стандартного 
технологічного обладнання, планування, складання технлогічних процесів 
технічного обслуговування і ремонту автомобілів; 
• здатність освоїти професійно-профільовані знання й практичні навички для 
розрахунку на міцність основних деталей автомобілів, сприймати та розуміти роль 
моделей та теорій в розвитку автомобільного транспорту та формуванні гнучкого 
мислення. 

7 – Програмні результати навчання 
РН1. здатність формувати стійкий світогляд, плюралізм, політичну свідомість та культуру; правильне 
сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури; 
РН2. здатність застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні проблем у 
професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і взаємодію з іншими сферами діяльності. 
РН3. здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, здорового способу життя, засвоєння нових знань, 
самовдосконалення; 
РН4. здатність проводити дослідження і виявляти нові можливості для розробки новітніх технологічних 
процесів обслуговування і ремонту автомобілів, уміння провести позиціонування інновації та самого 
автотранспортного підприємства на ринку;  
РН5. здатність здійснювати комерціалізацію результатів інтелектуальних розробок із забезпеченням прав 
власників;  
РН6. базові знання щодо методології розроблення, організування та оцінки результативності 
автотранспортних підприємств; 
РН7. здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі 
експлуатаційних матеріалів для підвищення ефективності роботи автомобілів та економії паливно- 
мастильних матеріалів; 
РН8. здатність здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти 
повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну 
культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень, а також соціальний захист працівників, охорону 
праці та техніку безпеки; 
РН9. здатність використовувати практичні навички в галузі технічної діагностики автомобілів для 
удосконалення діагностичних систем та методів технічного обслуговування автомобілів 
РН10. здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази для організації процесів управління у 
сфері професійної діяльності. 
РН11. здатність ефективно працювати в колективі, здійснювати раціональну організацію праці працівників у 
сфері професійної діяльності. 
РН12. здатність виявляти і вирішувати етичні проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної 
соціальної відповідальності. 
РН13. здатність володіти навичками роботи з комп’ютером, використовувати інформаційні технології для 
вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності. 
здатність проектувати та реалізовувати нові технологічні процеси технічного обслуговування і ремонту 
автомобілів, адекватні технологічним та продуктовим інноваціям автотранспортного підприємства 
РН14. здатність до збирання та оброблення науково-технічної інформації, вивчення передового вітчизняного 
і зарубіжного досвіду з обраної проблеми транспорту; аналіз поставленого завдання в галузі транспорту на 
основі підбору і вивчення літературних джерел. 
РН15. здатність брати участь у розробленні фізико-механічних, математичних і комп’ютерних моделей, 
призначених для виконання досліджень і рішення науково-технічних завдань. 
РН16. здатність володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих 



наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, володіння культурою безпеки, екологічною свідомістю 
РН17. здатність застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки і візуалізації результатів науково-
дослідницької діяльності, оформляти звіти і презентації, готувати реферати, доповіді і статті з допомогою 
сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку. 
РН18. здатність проектувати деталі і вузли, в тому числі і з використанням програмних систем 
комп’ютерного проектування на основі ефективного поєднання передових технологій їх виконання 
багатоваріантних розрахунків. 
РН19. здатність здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти 
повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну 
культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень, а також соціальний захист працівників, охорону 
праці та техніку безпеки. 
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Розробники програми:  
3 викладачі вищої категорії. 
Всі розробники є штатним співробітниками Бережанського агротехнічного коледжу  
Гарант освітньої програми: Буняк І.І. – завідувач механізації, автомобільного 
транспорту та садово-паркового господарства, викладач вищої категорії. 
До реалізації програми залучаються висококваліфіковані педагогічні працівники. 
З метою підвищення фахового рівня всі педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 
закордонні. 

Матеріальне- 
технічне 
забезпечення 

− навчальні корпуси; 
− гуртожитки; 
− тематичні кабінети; 
− спеціалізовані лабораторії; 
− комп’ютерні класи; 
− пункти харчування; 
− точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
− мультимедійне обладнання; 
− спортивний зал, спортивні майданчики; 
- пункти СТО; 
- автодром. 

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення 

− офіційний сайт закладу: http://www.batk.nubip.edu.ua; 
− точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
− необмежений доступ до мережі Інтернет; 
− наукова бібліотека, читальні зали; 
− віртуальне навчальне середовище Moodle; 
− хмарні середовища Google-Apps; 
− пакет MS Office 365; 
− корпоративна пошта; 
− навчальні і робочі плани; 
− графіки навчального процесу 
− навчально-методичні комплекси дисциплін; 
− навчальні та робочі програми дисциплін; 
− дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисциплін; 
− програми практик; 
− методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), 
дипломних проектів (робіт); 
− критерії оцінювання рівня підготовки; 
− пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 
працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться. 



 2.1. Перелік компонент освітньої програми підготовки 
молодшого спеціаліста зі спеціальності 274 Автомобільний 

транспорт 

Код  Назва навчальної дисципліни Кредити Години Вид  підсумкового 
контролю 

1.Цикл загальної підготовки 
1.1.Обов’язкові компоненти 

ЗП 1.1 Історія України 3 90 іспит 

ЗП 1.2 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

2 60 іспит 

ЗП 1.3 Культурологія 1,5 45 залік 

ЗП 1.4 Основи правознавства 1,5 45 залік 

ЗП 1.5 Економічна теорія 1,5 45 залік 

ЗП 1.6 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

4 120 іспит 

ЗП 1.7 Інженерна та комп’ютерна графіка 4 120 іспит 

ЗП 1.8 Взаємозамінність, стандартизація 
та технічні вимірювання 

4 120 іспит 

ЗП 1.9 Технічна механіка 6,5 195 іспит 

ЗП 1.10 Фізика 3 90 іспит 

ЗП 1.11 Вища математика 5 150 іспит 

ЗП 1.12 Інформатика 3 90 іспит 

  Разом 39 1170  

1.2.Вибіркові дисципліни (за вибором навчального закладу) 
ЗП 1.13 Комп’ютери та комп’ютерні 

технології  
3 90 іспит 

ЗП 1.14 Хімія 4 120 іспит 

ЗП 1.15 Психологія 3 90 залік 

  Разом 10 300  

1.3.Вибіркові дисципліни (за вибором студента) 
ЗП 1.16 Філософія 4 120 залік 

ЗП 1.17 Фізичне виховання 4 120 залік 

ЗП 1.18 Інженерна екологія 4 120 іспит 

ЗП 1.19 Економіка та маркетинг 
підприємств 

4 120 іспит 

  Разом 16 480  

  Разом по циклу 65 1950  

2.Цикл професійної  та практичної підготовки 
  2.1.Обов’язкові компоненти    

ФП 2.1 Основи конструкцій 
автотранспортних засобів 

6 180 іспит 

ФП 2.2 Електричне та електронне 
обладнання автомобілів 

4 120 іспит 

ФП 2.3 Використання експлуатаційних 4 120 іспит 



 
 
 

 
  

матеріалів та паливно-
енергетичних ресурсів 

ФП 2.4 Технічна експлуатація автомобілів 5 150 іспит 

ФП 2.5 Основи технології  ремонту 
автомобілів 

4 120 іспит 

ФП 2.6 Правила безпеки дорожнього руху 
та основи керування автомобілем 

6 180 іспит 

ФП 2.7 Технологія конструкційних 
матеріалів та матеріалознавство 

5 150 іспит 

ФП 2.8 Технології обслуговування 
автотранспортних засобів та 
технічний сервіс 

4 120 іспит 

ФП 2.9 Електротехніка, електроніка та 
мікропроцесорна техніка 

4 120 іспит 

  Разом 42 1260  

2.2.Вибіркові дисципліни (за вибором навчального закладу) 
ФП 2.10 Транспортна логістика та 

автомобільні перевезення 
4 120 залік 

ФП 2.11 Організація та планування 
підприємств 

3 90 залік 

ФП 2.12 Охорона праці , безпека 
життєдіяльності 

4 120 іспит 

  Разом 11 330  

2.3.Вибіркові дисципліни (за вибором студентіа) 
ФП 2.13 Автомобільні двигуни 4 120 іспит 

ФП 2.14 Гідравліка, гідро- та 
пневмоприводи 

4 120 іспит 

ФП 2.15 Вступ до фаху 4 120 залік 

ФП 2.16 Діагностика автомобілів 5 150 іспит 

  Разом 17 2070  

  Всього 70 3000  

2.4.Практична підготовка 
ФП 2.17 Слюсарна 3 90 залік 

ФП 2.18 Верстатна 2 60 залік 

ФП 2.19 Монтажно-демонтажна 3 90 залік 

ФП 2.20 В АТП і СТО 4 120 залік 

ФП 2.21 Виробничо-технологічна 9 270 звіт 

ФП 2.22 Переддипломна 3 90 звіт 

ФП 2.23 Дипломне проектування 6 180 захист ДП 

  Разом 30 900  

  Разом по циклу 99 2970  

  Екзаменаційна сесія 15 450  

  Разом    

  ВСЬОГО 180 5400  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестацією випускників освітньої програми спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт» передбачено проведення державної атестації за освітнім ступенем «Молодший 
спеціаліст» у вигляді захисту дипломного проекту. 

Державну атестацію на рівні молодшого спеціаліста здійснює Екзаменаційна комісія та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присвоєння йому ступеня 
молодшого спеціаліста із присвоєнням кваліфікації: механік з ремонту транспорту.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарант освітньої програми 
завідувач відділення механізації сільського 
господарства, автомобільного транспорту 
 та садово-паркового господарства                                                          І.І. Буняк 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структурно-логічна схема  освітньої програми молодшого спеціаліста зі 
спеціальності 274 Автомобільний транспорт 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 



Таблиця 1.  
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 
Класифікація 

компетентностей 
за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Інтегральна компетенція 
 Здатність застосовувати знання при 

розробці та впровадженні інновацій, 
вирішенні проблем у професійній 
діяльності, враховуючи взаємозв’язок і 
взаємодію з іншими сферами діяльності. 
Здатність проводити наукові дослідження 
індивідуально або в складі команди, що 
вимагає достатнього рівня знань 
методології, опрацювання наукових 
джерел. Здатність продемонструвати 
знання нормативно-правової бази для 
організації процесів управління у сфері 
професійної діяльності. Знання 
інформаційних технологій. 

 

Розв'язання складних 
непередбачуваних задач і 
проблем у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності 
та/або здатність застосовувати 
знання та розуміння 
можливостей розробки та 
реалізації розвитку суб’єктів 
господарської діяльності. 
Здатність застосовувати знання 
принципів розробки та 
впровадження раціональних 
форм організаційної структури 
управління. 

 

Донесення до фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, проблем, рішень та 
власного досвіду в галузі 
професійної діяльності здатність 
ефективно формувати 
комунікаційну стратегію. Здатність 
до комуні кування та представлення 
складної комплексної інформації 
усно та письмово, використовуючи 
інформаційні технології та 
відповідні технічні терміни.  

 

Керування комплексними 
діями або проектами, 
відповідальність за 
прийняття рішень у 
непередбачуваних умовах, 
відповідальність за 
професійний розвиток 
окремих осіб та/або груп 
осіб, 
здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем 
автономності, здатність 
нести відповідальність за 
розвиток професійних знань 
та демонструвати вправність 
у володінні іноземною 
діловою мовою. Організація 
самостійної зайнятості та 
ведення підприємницької 
діяльності. 

Загальні компетентності  
ЗК1 РН2,РН4 РН2,РН4,РН13 РН1,РН3,РН11,РН19 РН1,РН8,РН19 
ЗК2 РН18,РН2,РН3,РН7,РН13  РН6 РН1 РН8,РН11,РН12 
ЗК3 РН3,РН19 РН11 РН11 РН11 
ЗК4 - РН13,РН14 РН3,РН14 РН3 
ЗК5 РН2,РН15 РН7,РН2 РН2,РН9 РН2,РН15 
ЗК6 - РН11 РН3,РН12 РН1,РН11 
ЗК7 РН4,РН2,РН15 РН4 РН2,РН15 РН15,РН18 
ЗК8 РН1,РН3 РН1,РН14 РН2,РН7 РН3,РН10 
ЗК9 РН8,РН19 РН5 РН5 РН5 
Спеціальні (фахові) компетентності  
ФК1 РН6,РН13,РН14,РН18 РН6 РН6 РН1,РН6,РН18 



ФК2 - РН7,РН6 РН3,РН11 РН4,РН19 
ФК3 РН13,РН14,РН15,РН18 РН14,РН17,РН18 РН14,РН15 РН14 
ФК4 РН4,РН7,РН18 РН15 РН15,РН6 РН4,РН15 
ФК5 РН2,РН6,РН19 РН2,РН16 РН18 РН4,РН9,РН18 
ФК6 РН13,РН14,РН17 РН14,РН13,РН17 РН14,РН17 РН14,РН17 
ФК7 РН1,РН6,РН7,РН15,РН18 РН9,РН1,РН13 РН6,РН7 РН12,РН4Р 
ФК8 - РН19,РН12,РН3 РН19,РН8,РН11 Н8,РН11,РН19 
ФК9 -  - РН18,РН5 
ФК10 РН2,РН18,РН14,РН17  РН1 - 



Таблиця 2.  
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

П
ро

гр
ам

ні
 

ре
зу

ль
та

ти
 

на
вч

ан
ня

 
  Компетентності  

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

пе
те

нт
ні

ст
ь Загальні компетентності   Спеціальні (фахові) компетентності  

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 ФК6 ФК7 ФК8 ФК9 ФК10 

РН1  + +  + + +             + 
РН2  + + +    + +  +  + + + + +  + + 
РН3    + + +   +            
РН4   +    +    + +    + + + + + 
РН5   +     +   + +  + +      
РН6  +          + + + +     + 
РН7  +      +   + +         
РН8  + +  +   +    + + + + +    + 
РН9   +   +     +  + + + +  + +  
РН10           +   + +  +    
РН11   + + +  +       + + + + + +  
РН12   + +  +        + + + + + +  
РН13  +    +      + + + +     + 
РН14  + + +                + 
РН15    +                + 
РН16        +    +  + + + + + +  
РН17  + + + + +  +    +    + + + + + 
РН18  + + +  + + +    + + + + + + + + + 
РН19  +   + +   + +  +      + +  

Інше (у разі потреби) __________________________________________________________ 

Гарант освітньої програми/завідувач відділення механізації сільського господарства,  

автомобільного транспорту та садово-паркового господарства  http://www.batk.nubip.edu.ua  +38(096)4910494 


