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I. ПЕРЕДМОВА

l Розроблено робочою групою вП нуБiП Украiни <<Бережанський

агротехнiчний коледж)
2 ухвалено Педагогiчною радою ВП НУБiП Украiни <БереЖаНСЬКИЙ

агротехнiчний ко.тiедж> протокол J\ъ 12 вiд < 30 > 06 2020р,

Розробники:
БУНrIК Iгор Iванович

старший викладач кафедри автомобiльного транспорту, завiдувач

агромеханiчного вiддiлення, керiвник ocBiTHboi програми
гловиН Дндрiй Леонiдович викладач вищоi категорiI, викладач-

методист, старший викладач кафедри автомобiльного транспорту

лЕСьКIВ Микола Степанович викладач вищоТ категорii, ВиКЛаДаЧ-

методист, викладач цикловоi KoMicii iнженерних та аграрних дисциплiн

освiтня програма (оп) пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоТ

освiти зi спецiальностi 274 <<Автомобiльний транспорт) випускника Вп нуБiп
Украiни <Бережанський агротехнiчний коледж) е тимчасовим нормативним

документом, в якому узаг€шьнюеться змiст освiти, тобто вiдображаються цiлi
ocBiTHboi та професiйноi пiдготовки, визначасться мiсце фахiвця в cTpyKTypi

господарства держави i вимоги до його компетентностей та iнших соцiально

важливих властивостей i якостей
вп нуБiП УкраiЪи. <Бережанський агротехнiчний коледж)> розробляе

освiтню програму за спецiальнiстю 274 <<АвтомобiльниЙ транспорт) дJUI

пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоi освiти до виконаннrI

професiйних обов'язкiв за обраною спецiальнiстю до розробки вiдповiдного

стандарту. Затверджено як тимчасовий документ.



274 Автомобiльний
1. ПРОфiль освiтньо-професiйноi програми фаховоi передвищоi освiти зi спецiальностi

l - Загальна iнформацiя
повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного
пiдроздiлу

В iдокремлений пiдроздiл Нацiонал ьного Унiверситету бiоресурсiв та
природокористування УкраТни кБережанський агротехнiчний коледж>,
агромеханiчне вiддiлення

Ступiнь вrrщоi
освiти та Itазва
квалiфiкачiТ MoBolo
оDигirlалч

Фахова передвища ocBiTa, Автомобiльний транспорт, MexaHiK з ремонту транспорту

Офiцiйна назва
ocBiTHboT програми

<Автомобiльний транспорт>

Тип диплому та
обсяг ocBiTHboi
програмп

,Щиплом фахiвця у сферi фаховоi передвищоТ освiти, одиничний,
l80 кредитiв СКТС, TepMiH навчання 4 роки

наявнiсть
акDедитацi[
Цикл/рiвень НРК УкраТни - 5 piBeHb, EQF LLL - б piBeHb
Передумови Свiдоцтво про базову загальну середню ocBiTy, сертифiкати ЗНО,

диtrлом квалiфiкованого робiтника
Вступнi iспити
Решта вимог визначаються правилами прийому на освiтню програму фахiвця у сферi
фаховоТ перед вищоТ освiти

Мова(и)
викладання

УкраТнська

TepMiH дiТ ocBiTHboТ
програми

Що прийняття .Щержавного стандарту

Iнтернет-адреса
постiйного
розмiщення опису
ocBiTHboТ програми

http ://www. batk.nubi p.edu.ua

2 - Мета ocBiTHboТ програми
Формування та розвиток загальних i професiйних компетентностей в галузi освiти та автомобiльного
транспорту.

3 - Хараlсгеристика ocBiTHboi програми
Предметна область,
галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (за
наявносmi)

27 Транспорт
274 Автомобiльний транспорт

Орiентацiя
ocBiTHbo[
пDогDами

Освiтньо-професiйна

Основний фокус
ocBiTHboT програми
та спецiалiзацiТ

Фахова передвища ocBiTa в областi автомобiльного транспорту

особливостi
програми

Виробнича та педагогiчна практики забезпечуlоть пiдготовку фахiвцiв у реальному
середовищi майбутньоТ професiйноТ дiяльностi. В ocBiTHboMy процесi
використовуються найновiшi науково-практичнi досягненнrl, реалiзусться системний
пiдхiд у формуваннi змiсту профiльно-орiентованих навчilльних дисцигшiн.
Програма може викладатися англiйською мовою.

4 - Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання
придатнiсть до
працевлаштування

Випускники отимують можливiсть працевлаштування у двох сферах: педагогiчнiй
та виробничо-технiчнiй на пiдприемствах рiзних форм власностi. MexaHik
автомобiльноТ колони (гаража); MexaHiK виробництва; MexaHiK дiльницi; MexaHiK з
кранового господарства, MexaHiK з ремонту транспорту; MexaHiK навчмьного
полiгону; MexaHiK цеху; TexrriK з iHcTpyMeHTy: TexHiK з механiзацiТ трудомiсткtлх
процесiв; TexHiK-KoHcTpyKTop (MexaHiKa; технiк-технолог (MexaHiKa); TexHiK з
стандартизацii; iнженер з безпеки руху, майстер виробничого навчання.

.iti
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Подальше
навчання

Можливiсть продовження навчання за програмами другого циклу вищоТ освiти (НРК
Украiни - б piBeHb, FQ-EHEA - другий цикл, EQFLLL - б piBeHb)

5 - Викладання та оцiнювання
Викладання та
навчання

загальний стиль навчання - проблемно-орiентований. Лекцiт, лабораторнi роботи,
семiнари, практичнi заняття в мzlлих групах, самостiйна робота на ocHoBi пiдр)"rникiв
та конспектiв, консультачiт iз викладачами, навчальнi та технологiчнi
практики,розробка дипломного проекту,

оцiнювання ,Гfuсьмовi та ycHi екзамени, лабораторнi звiти, ycHi
захист дипломного проекту, визначення рейтингу
освiтнього процесу,

презентацii, поточний контроль,
студента у кредитнiй системi

б - Програмнi компетентностi
Iнтегральна
компетентнiсть

ЗДатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практиtlнi проблеми в галузi
транспорту або у процесi навчання, що передбачае застосування теорiй та методiв
динамiки, мiцностi, стiйкостi, рацiональноi оптимiзацii, довговiчностi, надiйностi та
безпеки транспортних засобiв, установок, агрегатiв, устаткування дIя ремонту та
технiчного обслуговуваншI, приладiв i Тх елементiв; застосування iнформацiйних
технологiЙ, наукомiстких комп'ютерних технологiй, систем автоматизованого
проектування, програмних систем iнженерного аналiзу i комп'ютерного
iнжинiрингу; управлiння проектами, маркетингу i характеризуеться комплекснiстю
та невизначенiстю умов.

Загальнi
компетентностi
(зк)

зкl.Аналiз та синтез. Здатнiсть до аналiзу та синтезу на ocHoBi логiчних аргументiв
та перевiрених фактiв, здатнiсть до системного мислення
ЗК2.Гнучкiсть та креативнiсть мислення. Набутгя гнучкого мислення, вiдкритiсть
До ЗасТосУВаЙня фахових знань та компетентностеЙ в широкому дiапазонi можJIивих
мiсць роботи та повсякденному життi.
ЗК3.Групова робота. Здатнiсть виконувати iндивiдуальнi HayKoBi дослiдження в
групi пiд керiвництвом лiдера, подiбнi навички, що демонструють здатнiсть до
врахування строгих вимог дисциплiни, lrлануваннJI та управлiння часом.
ЗК4.Комунiкацiйнi навички. Здатнiсть до ефективного комунiкування тп до
представлення сшlадноi комплексноТ iнформацiТ у стислiй формi усно та письмово,
використовуючи iнформацiЙно-комунiкацiЙнi технологii та вiЩППвiднi технiчнi
термiни.
ЗК5.Популяризацiйнi навички. Умiння спiлкуватися iз нефахiвцями, певнi навцчки
викладаннJI.
ЗКб.Етичнi установки. ,Щотримання етичних принципiв як з точки зору професiйноТ
чесностi, так i з точки зору розумiння можливого впливу досягнень в автомобiльному
транспортi на соцiальну сферу, толерантнiсть у спiлкуваннi.
ЗК7. Науково-дослИницькi навичкц. Здатнiсть провадження наукових дослiджень
у професiйнiй дiяльностi таlабо iнновацiйнiй дiяльностi, здатнiсть генерувати HoBi
iдеТ.

ЗК8.Iнструментальнi навички. Вмiння використовувати знання фаховоТ iноземноТ
мови для дiяльностi в мiжнародному KoHTeKcTi та проведення наукових дослiджень,
здатнiсть до письмовот та усноi комунiкацiт рiдною мовою, навики управлiння
iнформацiею, навики роботи з використанням сучасних технологiй
ЗК9.Пiдприемливiсть.Базовi знання з пiдприемництва та пiдприсмливостi для
можливоТ органiзацiТ самостiЙноТ заЙнятостi та ведення пiдприемницькоi дiяльностi.

Фаховi
компетентностi
спецiальностi (ФК)

Фкl.глибокi знання та розумiння. Здатнiсть аналiзувати технологiчнi прочеси
технiчного обслуговування i ремонту автомобiлiв з точки зору фундаментilльних,
фахових знань, а також на ocHoBi вiдповiдних математичних методiв.
ФК2.Навички оцiнювання. (Здатнiсть робити оцiнки порядку величини i знаходити
вiдповiднi рiшення iз чiтким визначеннrlм приtrущень та використанЕям спецiальних
та граничних випадкiв.
ФК3.Математичнi навички. Здатнiсть розумiти та умiло використовувати
математичнi та числовi методи, якi часто використовуються у розробцi та
проектуваннi технологiчних гlроцесiв експлуатачiТ i ремонту автомобiлiв,
проектуваннi автотранспортних пiдприемств.
Фк4.Експериментальнi навички. Здатнiсть виконувати експерименти незrшежно, а
також описувати, аналiзувати та критиtIно оцiнювати експериментмьнi данi.
Фк5.Розв'язання проблем. Здатнiсть розв'язувати широке коло проблем та задач
шляхом розумiння ix фундаментtlльних основ та використання як теоретиt{них так i
експериментilльних методiв, засво€них з програми пiдготовки фахiвця' з
автомобiльного транспорту.
ФКб.Iнформацiйно-технологiчнi. Здатнiсть використовувати вiдповiдне програмне
забезпечення (мови програмування, пакети) для виконання розрахункiв, за



допомогою програмного i технiчного комп'ютерного забезпечення вiзуалiзувати

результати iнженерних побудов, визначати методику пошуку ефективного
технiчного рiшення, знайти технiчне рiшення об'екту проектуванIuI
<DК7.Ерулицiя в областi автомобiльного транспорту. Здатнiсть описати широке
коло технологiчних процесiв експлуатацii i ремонту автомобiлiв, спираючись на
TeopiT i конструкцii автомобiлiв, для розрахункiв характеристик та властивостей
автомобiля Td безпечноТ роботи.
tDK8. Управлiнськi навички. Здатцiсть аналiзувати управлiнськi ситуацii та
приймати управлiнськi рiшення.
ФК9. Мотивацiйнi навички. Здатнiсть до позитивного мислення у професiйному
середовищi, здатнiсть виявляти професiона.lliзм та здатнiсть до навчання.
ФК1O.Здатнiсть до навчання:
. здатнiсть шляхом самостiйного навчання освоihи HoBi областi автомобiльного
транспорту, використовуючи здобутi фундаментальнi та фаховi знання;
. здатнiсть освоiти професiйно-профiльованi знання в галузi математичного
моделювання, дIя статистичноi обробки експериментальних даних та математшчного
моделювання технологiчних процесiв на автомобiльЕому транспортi;
. здатнiсть продемонструвати знаннJI й практичнi навшIки в технологiчних процесах
вiдновлення деталей автомобiлiв для дослiдження механiчних явищ i процесiв. Ще
означае також здатнiсть ставити KopeKTHi питаннrI, знаннrl стандартного
технологiчного обладнання, планування, складання технлогiчних процесiв
технiчного обслуговування i ремонту автомобiлiв;
. здатнiсть освоiти професiйно-профiльованi знання й практичнi навиЕIки дIя
розрахунку на мiцнiсть основних деталей автомобiлiв, сприймати та розумiти роль
моделей та теорiй в розвитку автомобiльного транспорry та формуваннi гнучкого
мислення,

7 - Програмнi результати навчання
РН1. здатнiсть формувати стiйкий свiтогляд, плюралiзм, полiтrтчну свiдомiсть та культуру; правильне

сприйняття сучасних проблем розвитку суспiльства, людського буття, духовноТ культУри;
РН2. здатнiсть застосовувати знання при розробцi та впровадженнi iнновацiй, вирiшеннi проблем у
професiйнiй дiяльностi, враховуючи вза€мозв'язок i взасмодiю з iншими сферами дiяльностi.
РН3. здатнiсть до ефективноТ комунiкацiйноТ взаемодii, здорового способу життя, засво€ння нових знань,

самовдосконалення;
РН4. здатнiсть проводити дослiдження i виявляти HoBi можливостi лля розробк новiтних технологiчних
процесiв обслуговування i ремонту автомобiлiв, умiння провести позицiонування iнновацii та самого
автотранспортного пiдприемства на ринку;
РН5. здатнiсть здiйснювати комерцiалiзацiю результатiв iнтелектуальних розробок iз забезпеченшш прав

власникiв;
РНб. базовi знання щодо методологiТ розроблення, органiзування та оцiнки результативностi
автотранспортних пiдприемств;
РН7. здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички в галузi
експлуатацiйних матерiалiв дпя пiдвищення ефективностi роботи автомобiлiв та економii п:lливно-

мастильних MaTepiMiB;
РН8. здатнiсть здiйснювати рацiон€tльну органiзацiю власноI прачi та працi пiдлеглих, розподiляти
повноваженнrl, використовувати ефективнi системи мотивацiТ та оплати прачi, пiптримувати органiзацiйну
культуру, забезпечувати реалiзацiю управлiнських рiшень, а також соцiальний захист працiвникiв, охорону
працi та TexHiKy безпеки;
РН9. здатнiсть використовувати практичнi нави!Iки в галузi технiчноТ дiагностики автомобiлiв Дrя

удоскон€rлення дiагностичних систем та методiв технiчного обс.тryговування автомобiлiв
PHl0. здатнiсть продемонструвати знання Еормативно-правовоТ бази для органiзачiТ процесiв управлiння у
сферi професiйноТ дiяльностi.
РН11. здатнiсть ефективно працювати в колективi, здiйснювати рацiональну органiзачiю працi працiвникiв у
сферi професi йноТ дiяльностi.
РН12. здатнiсть виJtвляти i вирiшувати етичнi проблеми, фунтуючись на принципах корпоративноi
соцiальноТ вiдповiдальностi.
РН13. здатнiсть володiти навичками роботи з комп'ютером, використовувати iнформачiйнi технологiТ для
вирiшення lтрактичних завдань у галузi професiйноi дiяльностi.
здатнiсть проектувати та реалiзовувати HoBi технологiчнi процеси технiчного обслуговування i ремонту
автомобiлiв, адекватнi технологiчним та продуктовим iнновацiям автотранспортного пiдприемства
PHl4. здатнiсть до збирання та оброблення науково-технiчноТ iнформачii, вивчення передового вiтчизняного
i зарубiжного лосвiду з обраноТ проблеми транспорту; аналiз поставленого завданнrl в галузi транспорту на
ocHoBi пiдбору i вивчення лiтературних джерел.
РН15. здатнiсть брати участь у розробленнi фiзико-механiчних, математичних i комп'ютерних моделеЙ,

призначених для виконання дослiджень i рiшення науково-технiчних завдань.
РНlб. здатнiсть володiти основними методами захисту виробничого персоналу i населення вiд можливих



наслiдкiв аварiй, катастроф, стихiйних лих, володiння культурою безпеки, екологiчною свiдомiстю
РН17. здатнiсть застосовувати програмнi засоби комп'ютерноТ графiки i вiзуалiзачiТ результатiв науково-

дослiдницькоi дiяльностi, оформляти звiти i презентацiТ, готувати реферати, доповiдi i cTaTTi 3 допомогою
сучасних офiсних iнформаuiйних технологiй, текстових i графiчних редакторiв, засобiв друку.
РН18. здатнiсть lrроектувати деталi i вузли, в тому числi i з використаншIм програмних СиСТеМ

комп'ютерного tlpoeKTyBaHHrI на ocHoBi ефективного поеднання передових технологiй iх виконання
багатоварiантн их розрахункiв.
рн19. здатнiсть здiйснювати рацiqн.}льну органiзацiю власноТ працi та працi пiдлеглих, розподiляти
повноваження, використовувати ефективнi системи мотивацii та оплати працi, пiдтримувати органiзацiйну
культуру, забезпечувати реалiзацiю управлiнських рiшень, а також соцiальний захист працiвникiв, охорону
прачi та TexHiKy безпеки.

8 - Ресурсне забезпечення реалiзацiI програми
Калрове
забезпечення

Розробники програми:
3 викладачi вищоi категорiт, з Еих2 кандидати технiчних наук, доценти.
Bci розробники е штатними спiвробiтниками Бережанського агротехнiчного коледжу
Гарант освiтньоi програми:Нiкiтiн Микола Миколайович - завiдувач кафедри
автомобiльного транспорry.
,Що реалiзацii програми залучаються висококвалiфiкованi педагогiчнi працiвники.
З метою пiдвищення фахового рiвня Bci педагогiчнi
працiвники одиЕ рztз на п'ять poKiB проходять пiдвищення квшriфiкацiТ (стажування,

в т.ч.закордоннi).
Матерiально-
технiчне
забезпечення

- навчальнi коргryси;

- ryртожитки;
- тематичнi кабiнети;

- спецiалiзованi лабораторii;

- комп'ютерцi класи;

- пункти харчуваншI;

- точки бездротового достугlу до мережi IHTepHeT;

- мультимедiйне обладнання;

- спортивний зал, спортивнi майданчики;
- пункти СТО;
- автодDом.

Iнформаuiйне та
навчально-
методичне
забезпечення

- офiцiйний сайт закладу: http://w__ww.batk.цд.bip.edu.ua;

- точки бездротового доступу ло мережi IHTepHeT;

- необмежений доступ до мережi IHTepHeT;

- наукова бiблiотека, читальнi зали;

- вiртуальне навччtльне середовище Moodle;

- xMapHi середовища Google-Apps;

- пакет MS Office 365;

- корпоративна пошта;

- навчальнi i робочi плани;

- графiки навчЕlльного процесу

- навчально-методичнi комплекси дисциплiн;

- навчальнi та робочi програми дисциплiн;

- дидактиrlнi матерiали для самостiйноi та iндивiдуапьноТ

роботи студентiв з дисциплiн;

- програми практик;

- методлтчнi вказiвки щодо виконанн;{ курсових проектiв(робiт),

дипломних проектiв (робtт);

- критерii оцiнювання рiвня пiдготовки;

- пакети комплексних контрольних робiт.
9 - Академiчна мобiльнiсть

нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

Пiдвищення квалiфiкацii (стажування) педагогiчних
працiвникiв у вiтчизняних вищих навчzIльних закладах,

Мiжнародна
кредитна
мобiльнiсть
Навчання
iноземних
здобувачiв вищоТ
освiти

навчання iноземних здобувачiв вщот освiти не проводиться.



Перелiк компонент ocBiTHboi програми пiдготовки
фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоI освiти зi спецiальностi

274 Ьвтомобiльнийвто ьни нспо
Код Назва навчальноi дисциплiни Кредити Годици Вид пiдсумкового

контролю

1.Щпкл загальноi пИготовки

1.1.обов'язкова компонента

зп 1.1 YKpaiHcbKa мова (за
професiйним спрямУванням)

2 60 екзамен

зп 1.2 Основи правознавства J 90 залlк

зп 1.3 [ноземна мова (за
rрофесiйним спрямуванням)

5 150 екзаN,Iен

зп 1.4 [нженерна та комп'ютерна
графiка

5 150 зал1l

зп 1.5 Взаемозамiннiсть,
этандартизацiя та технiчнi
вимiрювання

4 |20 екзамен

зп 1.6 Технiчна MexaHiKa 6 180 екзчlN{ен

зп l.,7 Вища математика 5 150 екзамен

зп 1.8 Фiзика 4 |20 екзамен

зп 1.9 Кiмiя 4 |20 екзамен

зп 1.10 психологiя 1J 90 залlк

зп 1.11 Сснови пiдприемництва,
менеджменту та маркетингу

4 |20 залlк

зп 1.12 Diзичне виховання 80 зчtлlк

Разом 45 1350

1.2.Вибiрковi дцqцццд!цц
зп 1.1з 5 150 зчIлlв

зп 1.14 EKoHoMiKa пiдприемства J 90 зtlлll

зп 1.15 Основи фiлософських знань 4 120 заJIlк

зп l.lб [нженерна екологiя J 90 залlк

Разом 15 450

разом по циклу 60 1800

2.Цикл професiйноi та практичноi lдготовки

2. 1.обов'язкова компонента

пп 2.1 вступ дб фахч
аJ 90 зflлlк

пп 2.2 паливно-мастильнi та iншi
эксплуатацiйнi матерiали 4 |20

екзttмен

пп 2.з Эснови конструкцiй
лвтомобiлiв 6,5 195

екзамен

пп 2.4 Електронiка, електротехнiка
га мiкропроцесорна TexHiKa 4 |20

екзамен

пп 2.5 Схорона працi та безпека
життсдiяльностi 4 |20

екза]\4ен

пп 2.6 Технологiя конструкцiйних
матерiалiв i 4 |20

екзамен



матерiалознавство
пп 2.,7 Транспортна логiстика та

автомобiл bHi перевезення a
J 90

екзамен

пп 2.8 Правила та безпека
цорожнього руху,основи
керування автомобiлем 6 l80

екзамен

пп 2.9 Електричне та електронне
эбладнання автомобiлiв 4 120

екза]\4ен

пп 2. l0 Сснови технологii ремонту
автомобiлiв 4 |20

екзамен

пп 2.1l Гехнiчна експлуатацiя
rвтомобiлiв 5 150

екзаN{ен

пп 2.12 Гехнологii обслуговування
1втотранспортних засобiв та
гехнiчний cepBic автомобiлiв 4 |20

екзамен

Разом 51,5 1545

2.2.Вибiрковi дисциплiни
пп 2.1з дiагностика автомобiлiв 4 120 екзамен

пп 2.14 Гiдравлiка,
гiдропневмопривiд J 90

екзамен

пп 2.|5 Теоретичнi основи
rеплотехнiки )s 75

екзамен

пп 2.15 \втомобiльнi двигуни 4,5 1з5 екзамен

пп 2.15 Гехнологiчне обладнання для
)ослуговування та рмонту
лвтомобiлiв J 90

екзамеЕ

пп 2.15 Органiзацiя та планування
пiдприемств a

J 90
екзамен

Разом 20 510

Разом по цикЛУ б8,5 2055
, 2.4.Практична пiдготовка

lп 2.1б Иатерiалознавство
'слюсарна,верстатна) 7,5 225

пп 2,17 Ионтажно-демонтажна 4,5 135

пп 2.18 ГIрактика в АТП та СТО 6 180

пп 2.19 Виробничо-технологiчна 13,5 405

пп 2.20 Переддипломна практика 90

пп 2.2| Щипломне проектування 150

Разом 39.5 1185

Екзаменацiйна сесiя 11 330

Цержавна атестацiя 1 ]0

разом по циклу 120 ]б00
всього 180 5400



3. Форма атестацiiздобувачiв вищоi освiти

Атестацiею випускникiв освiтньоi програми опецiальностi 274 кАвтомобiльний
транспорт> передбачено проведення державноi атестацii у сферi фаховоi передвищоi освiти у
виглядi квалiфiкацiйного iспиту.

,Щержавну атестацiю фахiвця у сферi фаховоi перед вищоi освiти здiйснюе
ЕкзайенаЦiйна 'коМiС-iЯ та завершуеться видачею документу встановленого зра:}ка про
присвоення йому квалiфiкацii: MexaHiK з ремонту транспорту.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.

викладач вищоi категорii,
викладач-методист, старший вЙкладач кафедри
автомобiльного транспорту, завiдувач
агромеханiчного вiддiлення,
гарант ocBiTHboi програN,Iи Iгор БУН5IК



Структурно-логiчна схема ocBiTHboi програми пiдготовки фахiвцiв у сферi
фаховоi передвищоi освiти зi спецiальностi 274 Ьвтомобiльний транспорт
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