
Спеціальність 015 «Професійна освіта (транспорт)» 

Кваліфікація, що присвоюється:  

Викладач практичного навчання у галузі транспорту 

Рівень кваліфікації:  

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування:  

Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного):  

Немає 

Профіль програми:  

Студенти отримують знання з фундаментальних, психолого-педагогічних, професійно-

орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення навчальних, методичних та 

організаційних завдань у галузі професійно-технічної освіти, виробничо-технологічних 

завдань в галузі автомобільного транспорту; отримують досконалі знання ділової 

української мови та іноземної мови в межах освітньої програми. Студенти володіють 

необхідними знаннями з технічної та комп’ютерної графіки, навичками роботи із 

програмним забезпеченням. Сферою діяльності є професійно-технічні навчальні заклади 

та виробничо-технологічна база автотранспортних підприємств. 

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі соціально-

гуманітарного блоку — 23 кредити, модулі фундаментальної, природничо-наукової, та 

загальноекономічної підготовки — 50 кредитів, модулі професійної та практичної 

підготовки — 167 кредитів. Модулі нормативного блоку складають 178 кредитів, 

варіативного – 62 кредити. 

Ключові результати навчання:  

1. Знання з предметної області 

– Основи фундаментальних дисциплін (фізика, математика, механіка, 

матеріалознавство, гідравліка, теплотехніка) в обсязі, потрібному для розв’язання 

виробничо-технологічних завдань. 

– Основи професійно-орієнтованих дисциплін технологічного та конструкторського 

напряму, дисциплін галузі автомобільного транспорту (конструкція, технічне 

обслуговування, діагностика, ремонт та теорія автомобіля), а також основи 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень 

економічних, історичних, філософських, політологічних, соціологічних учень. 

– Основи психолого-педагогічних дисциплін. 

– Основи теорії та методики професійного навчання. 

– Основи охорони праці і захисту прав людини, основні конституційні права та 

обов’язки. 

– Ділова українська мова, а також одна з іноземних, в межах освітньої програми. 

– Основи програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача. 

– Основи екологічних вчень, безпеки життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях 

2. Практичні уміння і навички 

– Уміння пояснити будову та принцип роботи вузлів і агрегатів сучасних автомобілів, 

технології їх діагностики, обслуговування й ремонту. 

– Уміння розробляти пропозиції і заходи з удосконалення педагогічного й виробничого 

(в галузі автомобільного транспорту) процесів та їх реалізовувати. 

– Уміння створювати належну навчальну або виробничу атмосферу, мотивувати, 

стимулювати, мобілізовувати, координувати і регулювати діяльність учнів (студентів) 

або робітників, звітувати відповідно до затверджених форм та здійснювати рефлексію 

професійної діяльності. 

– Володіння методиками налагодження міжособистісних відносин в учнівському та 

робочому колективах. 



– Володіння інструментарієм для діагностики і визначення індивідуальних 

особливостей людини. 

– Володіння навиками відбору, аналізу, адаптації, узагальнення і систематизації 

педагогічної і технічної інформації, що стосується автотранспортної галузі. 

– Володіння традиційними та інноваційними технологіями педагогічного та 

виробничого процесів, здійснення їх обґрунтованого вибору та адаптації відповідно до 

навчальної або виробничої ситуації. 

– Володіння навиками проектування деталей, вузлів, механізмів, пристроїв та їх 

комп’ютерного моделювання. 

– Володіння навиками проектування технологічних процесів відновлення деталей 

автомобіля. 

– Володіння навиками застосування комп’ютерної техніки для збору і обробки 

інформації та оприлюднення її на Web-сайтах. 

– Володіння методикою та навиками проведення занять з практичного навчання у галузі 

транспорту. 

– Володіння методикою та навиками проведення виховної роботи та позаурочної роботи 

в учнівських колективах професійно-технічних навчальних закладів. 

– Володіння навиками виконання робіт слюсаря 4-го кваліфікаційного розряду з 

технічного обслуговування та ремонту автомобіля. 

– Володіння навиками користування засобами діагностики технічного стану 

автотранспортних засобів. 

– Володіння правилами граматики і культурою державної та однієї з іноземних мов. 

– Володіння морально-етичними нормами поведінки, способами зацікавлення та 

утримання уваги слухачів, навиками спілкування у полікультурному, політичному і 

багатоконфесійному суспільстві. 

Професійні профілі випускників:  

Бакалавр може займати такі посади: 

– майстер виробничого навчання; 

– педагог професійного навчання; 

– технолог-наставник; 

– механік автомобільної колони (гаража); 

– технік-технолог (механіка); 

– механік з ремонту транспорту; 

– механік; 

– диспетчер автомобільного транспорту. 

Доступ до подальшого навчання:  

Бакалавр може продовжити навчання в магістратурі університету за спеціальністю 

«Професійна освіта (транспорт)» а також за іншими спеціальностями на умовах 

перехресного вступу. 

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:  

Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Стобальна шкала оцінювання з 

переведенням у національну шкалу та шкалу ЄКТС. 

Вимоги до випуску:  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений атестаційний 

екзамен. 

Форма навчання:  

Денна, заочна 

Директор програми:  

Доктор педагогічних наук, професор Оршанський Л.В. 

 


