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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
1. Чмир Віктор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (керівник
проектної групи – гарант освітньої програми).
2. Осташевський Сергій Анатолійович – доктор технічних наук, доцент,
начальник кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького (член проектної групи).
3. Гунько Андрій Веніамінович – кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (член
проектної групи).
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів надали:
1. Букоємський Сергій Леонідович –заступник директора департаменту
озброєння, технічного забезпечення та зв’язку – начальник управління
озброєння та техніки Адміністрації Державної прикордонної служби
України.
2. Скиданенко Павло Миколайович – заступник директора департаменту
ресурсного забезпечення – начальник управління матеріального
забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.
3. Сахно Володимир Прохорович – завідувач кафедри автомобілів
Національного транспортного університету, академік Транспортної академії
наук України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту
України, Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук
професор.
4. Лобашов Олексій Олегович – завідувач кафедри транспортних систем та
логістики Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова, доктор технічних наук, професор.
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Профіль
освітньої програми зі спеціальності
274 «Автомобільний транспорт»

Повна
назва
вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва програми
Тип диплому та обсяг
програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень

1. Загальна інформація
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького.
Кафедра транспортних засобів та спеціальної техніки.
Бакалавр автомобільного транспорту.
Офіцер тактичного рівня.
Автомобільний транспорт.
Одиночний, 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10місяців навчання.

Міністерство освіти і науки України. 10 років.
НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - 1 цикл,
EQF-LLL - 6 рівень.
Повна загальна середня, професійна (професійно-технічна),
Передумови
фахова передвища освіта.
Українська.
Мова(и) викладання
Термін
дії
освітньої 2021 рік.
програми
Інтернет-адреса постійного http://www.nadpsu.edu.ua
розміщення
опису
освітньої програми
2.Мета освітньої програми
Надати освіту в галузі 27 «Транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт», що
забезпечує працевлаштування у Державній прикордонній службі України. Підготовка офіцерів
тактичного рівня, які є компетентними з питань управління прикордонними підрозділами і
несуть особисту відповідальність за свої дії та здатні до подальшого навчання з високим рівнем
автономності.
3.Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь Галузь знань - 27 «Транспорт».
знань,
спеціальність, Спеціальність - 274 «Автомобільний транспорт»
додаткове
професійне
спрямування)
Орієнтація
освітньої Освітня програма має прикладну орієнтацію з професійним
акцентом на формування компетентностей, необхідних для
програми
вирішення актуальних завдань охорони кордону на тактичному
рівні.
Основний фокус освітньої Спеціальна освіта в галузі знань 27«Транспорт» за спеціальністю
програми та додаткового 274 «Автомобільний транспорт».
професійного спрямування Ключові слова (для блоку спеціальності):правильний вибір
технологій проектування, підготовка і організація експлуатації в
органах охорони державного кордону та на автосервісних
підприємствах, управління процесами діагностики, ремонту та
відновлення працездатності транспортних засобів.
Ключові слова (для блоку ВПК): оперативно-службова діяльність,
підрозділ охорони кордону, охорона державного кордону та
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні, технічне забезпечення дій, експлуатація транспортних
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засобів.
Вимагає військового стажування (навчальної практики) в
підрозділах та органах охорони державного кордону.
4.Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Первинні посади офіцерського складу Державної прикордонної
служби України (інших військових формувань, утворених
працевлаштування
відповідно до законів України), згідно ВОС:
260200, 261000, 420100, 220100.
Продовження навчання за магістерськими програмами з
Подальше навчання
автомобільного транспорту з отриманням професійної
кваліфікації офіцер оперативно-тактичного рівня.
5. Викладання та оцінювання
Проблемно-орієнтоване та контекстне навчання. Діяльністні та
Викладання та навчання
компетентністно-орієнтовані технології. Практичне виконання
навчально-бойових
завдань,
військове
стажування
та
повсякденна діяльність.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання
Оцінювання
(у тому числі, комп’ютерне тестування), звіти за індивідуальні
завдання,модульні контролі, заліки, диференційовані заліки,
екзамени, захист стажування (практики), атестація.
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється:
- поточний контроль – за чотирибальною шкалою («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»), вербальною шкалою
(«зараховано», «незараховано»);
- підсумковий контроль – за національною чотирибальною
шкалою
(«відмінно»,
«добре»,
«задовільно»,
«незадовільно»);шкалою ЕКТС («A», «B», «C», «D», «E», «FX»,
«F»); 100-бальною шкалою; вербальною шкалою («зараховано»,
«незараховано»).
Особливості програми
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ІК-1

ЗК-1
ЗК-2

ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9
ЗК-10
ЗК-11

ПК1-1

ПК1-2

ПК1-3
ПК1-4

6. Програмні компетентності
6.1. Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми
професійної діяльності у сфері автомобільного транспорту або у процесі
подальшого навчання із застосуванням положень, теорій та методів
фундаментальних, технічних, технологічних, інформаційних та соціальноекономічних наук, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
6.2. Загальні компетентності
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на засадах патріотизму і
державності, володіти громадською позицією, що ґрунтується на демократичних
переконаннях, гуманістичних та етичних цінностях.
Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та іноземною
мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній сферах, володіння
фаховою термінологією. Здатність до усвідомленого поповнення і розширення
комунікативних навичок у професійній сфері впродовж життя.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозування.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати завдання, застосовувати знання у процесі
професійної діяльності у практичних ситуаціях, розуміти і використовувати ідеї і
думки та генерувати нові ідеї.
Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технологій, вчитися і
оволодівати сучасними знаннями.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність працювати в команді з використанням навичок міжособистісної
взаємодії, цінування та поваги різноманітності і мультикультурності, мотивувати
людей та рухатися до спільної мети.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним і самокритичним.
Здатність здійснення безпечної діяльності, збереження навколишнього
середовища.
Здатність працювати автономно, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.
6.3. Професійні (фахові, предметні) компетентності
6.3.1. Професійні компетентності за спеціальністю
Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативноправових, законодавчих актів України, правил,інструкцій та рекомендацій з
експлуатації, ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх
систем.
Здатність використовувати у професійній діяльності знання з устрою
інфраструктури автомобільного транспорту, організації руху і перевезень,
розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, визначати вимоги до
їхньої конструкції.
Здатність проведення вимірювального процесу і оцінки його результатів на
основі знань про методи метрології, стандартизації та сертифікації.
Здатність застосовувати отримані знання для розробки і впровадження
технологічних процесів, технологічного устаткування і технологічного оснащення,
засобів автоматизації та механізації при виробництві, експлуатації, ремонті та
обслуговуванні дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх
систем та елементів.
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Здатність здійснювати діяльність з розробки, оформлення та впровадження у
виробництво документації щодо визначеності технологічних процесів
виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного
транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик.
Здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і економічних
параметрів технічні завдання і технічні умови на проектування дорожніх
транспортних засобів та інфраструктури автомобільного транспорту, його систем
та окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного
оснащення та організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування
та показники якості продукції.
Здатність організовувати технологічні процеси виробництва, діагностування,
технічного обслуговування й ремонту дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту, їх систем та елементів.
Здатність застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, технічні
регламенти, стандарти та інші нормативні документи при технічній діагностиці,
технічному обслуговуванні та ремонті дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту, їх систем та елементів.
Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для розробки проектноконструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації,
ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного
транспорту, їх систем та елементів.
Здатність аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів з метою
виявлення та усунення негативних чинників та підвищення ефективності
виробничого процесу.
Здатність приймати активну участь у наукових дослідженнях та експериментах,
аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій
окремі явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням
аргументованих висновків.
Здатність застосовувати математичні та статистичні методи при зборі,
систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної інформації, підготовці
оглядів, анотацій, складання рефератів, звітів та бібліографії по об'єктах
дослідження; брати участь в наукових дискусіях і процедурах захисту наукових
робіт різного рівня та виступів з доповідями й повідомленнями по тематиці
проведених досліджень; володіти способами поширення і популяризації
професійних знань, проводити навчально-виховну роботу.
Компетентності за вибором навчального закладу
Додаткове професійне спрямування
«Організація технічного забезпечення оперативно-службової діяльності»
6.3.2. Компетентності за вибором навчального закладу
Знання та розуміння: правових засад функціонування держави і основ
законодавства України, що стосуються повноважень держави, прав людини та меж
їх застосування для забезпечення безпеки державного кордону; демократичних
цінностей; системи забезпечення національної безпеки України; сутності та
основних питань етики збройної боротьби; призначення професії офіцера.
Розуміння системи та процесів забезпечення безпеки державного кордону, моделі
інтегрованого управління кордонами, функціонування підсистем побудови охорони
державного кордону, способів застосування сил і засобів (у тому числі службових
тварин), оцінювання їх ефективності.
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Здатність організовувати охорону державного кордону на ділянці відповідальності
підрозділу, оцінювати її відповідність прогнозованому стану протиправної
діяльності та діям противника, виконувати процедури прикордонного контролю та
прикордонної служби, діяти у складі прикордонних нарядів, проводити оперативнотехнічні заходи та слідчі дії, планувати й організовувати превентивні заходи.
Розуміння основ загальновійськового бою, бойових дій прикордонних підрозділів,
тактики та способів дій підрозділів, питань організації бойового, ресурсного,
інженерно-технічного забезпечення та зв’язку в підрозділі в різних умовах
функціонування та різних формах оперативно-службових дій.
Здатність протидіяти фізичному та збройному опору озброєних правопорушників,
переносити фізичні навантаження без зниження професійної працездатності під
час виконання оперативно-службових завдань.
Здатність застосовувати штатне озброєння підрозділу в ході оперативнослужбової діяльності та виконанні бойових завдань.
Здатність здійснювати водіння базових машин підрозділу, організовувати
підготовку озброєння, спеціальної техніки і технічних засобів охорони кордону до
застосування, експлуатацію і технічне обслуговування з використанням знань щодо
фізичних основ їх побудови, інженерних знань та дотриманням вимог єдиної
системи конструкторської документації.
Застосовувати засоби зв’язку та програмно-технічні комплекси, що стоять на
озброєнні Державної прикордонної служби України, в оперативно-службовій
діяльності підрозділів охорони державного кордону.
Володіти основами психологічних знань, технологіями творчого психологічного
мислення, психологічним інструментарієм дослідження особистості та малих
соціальних груп, теоретичних і методичних основ загальної та військової педагогіки,
особливостей впровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій
навчання і виховання персоналу підрозділів охорони державного кордону.
Застосовувати основні положення адміністративного законодавства щодо
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення із
складанням адміністративно-процесуальних документів.
6.3.3. Компетентності за вибором курсанта
Здатність організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту, та об’єктів транспортної інфраструктури у
відповідності до вимог нормативно - технічної документації та нормативноправових актів України.
Здатність організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів
підприємств, малих колективів виконавців (бригад, дільниць),щодо виробництва,
експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту, їх
систем та елементів, включаючи обґрунтування технології виробничих процесів.
Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського,
статистичного, технологічного) роботи структурних підрозділів підприємств
автомобільного
транспорту,
здійснювати
адміністративне
діловодство,
документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів,
інструкцій та методик.
Здатність ефективно планувати та раціонально організовувати професійну
діяльність; використовувати організаторські навички для планування роботи
колективу автотранспортного підрозділу.
Вміння здійснювати заходи з організації та планування діяльності підрозділів
технічного забезпечення в умовах обмеженого часу та відсутності повної
інформації на достатньо високому рівні.
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Додаткове професійне спрямування
«Організація житлово-експлуатаційного забезпечення оперативно-службової діяльності»
6.3.2. Компетентності за вибором навчального закладу
Знання та розуміння: правових засад функціонування держави і основ
ПК2-1
законодавства України, що стосуються повноважень держави, прав людини та меж
їх застосування для забезпечення безпеки державного кордону; демократичних
цінностей; системи забезпечення національної безпеки України; сутності та
основних питань етики збройної боротьби; призначення професії офіцера.
Розуміння системи та процесів забезпечення безпеки державного кордону, моделі
ПК2-2
інтегрованого управління кордонами, функціонування підсистем побудови охорони
державного кордону, способів застосування сил і засобів (у тому числі службових
тварин), оцінювання їх ефективності.
Здатність організовувати охорону державного кордону на ділянці відповідальності
ПК2-3
підрозділу, оцінювати її відповідність прогнозованому стану протиправної
діяльності та діям противника, виконувати процедури прикордонного контролю та
прикордонної служби, діяти у складі прикордонних нарядів, проводити оперативнотехнічні заходи та слідчі дії, заходи примусу, планувати й організовувати
превентивні заходи.
Розуміння основ загальновійськового бою, бойових дій прикордонних підрозділів,
ПК2- 4
тактики та способів дій підрозділів, питань організації бойового, ресурсного,
інженерно-технічного забезпечення та зв’язку в підрозділі в різних умовах
функціонування та різних формах оперативно-службових дій.
Здатність протидіяти фізичному та збройному опору озброєних правопорушників,
ПК2-5
переносити фізичні навантаження без зниження професійної працездатності під
час виконання оперативно-службових завдань.
Здатність застосовувати штатне озброєння підрозділу в ході оперативноПК2-6
службової діяльності та виконанні бойових завдань.
Здатність здійснювати водіння базових машин підрозділу, організовувати
ПК2-7
підготовку озброєння, спеціальної техніки і технічних засобів охорони кордону до
застосування, експлуатацію і технічне обслуговування з використанням знань щодо
фізичних основ їх побудови, інженерних знань та дотриманням вимог єдиної
системи конструкторської документації.
Застосовувати засоби зв’язку та програмно-технічні комплекси, що стоять на
ПК2-8
озброєнні Державної прикордонної служби України, в оперативно-службовій
діяльності підрозділів охорони державного кордону.
Володіти основами психологічних знань, технологіями творчого психологічного
ПК2-9
мислення, психологічним інструментарієм дослідження особистості та малих
соціальних груп, теоретичних і методичних основ загальної та військової педагогіки,
особливостей впровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій
навчання і виховання персоналу підрозділів охорони державного кордону.
Застосовувати основні положення адміністративного законодавства щодо
ПК2-10
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення із
складанням адміністративно-процесуальних документів.
6.3.3. Компетентності за вибором курсанта
Здатність організовувати матеріально-технічне забезпечення оперативноПК3-1
службової діяльності органів охорони державного кордону.
Вміння організовувати роботу підрозділу житлово-експлуатаційного забезпечення
ПК3-2
органу охорони кордону для забезпечення оперативно-службової діяльності на
належному рівні.
Здатність організовувати та здійснювати виконання процесів з організації та
ПК3-3
ремонту будівель та споруд, відповідно до схвалених планів, норм і вимог,
інструкцій та рішень в залежності від умов експлуатації.
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Уміння організувати ведення обліку та списання матеріальних засобів в
підрозділах за номенклатурою житлово-експлуатаційного забезпечення.
Здатність складати проекти угод, кошторисів з метою закупівлі матеріальних
ресурсів; уміння з правових позицій оцінювати події, використовувати у своїй
роботі чинні нормативно-правові акти.
7. Програмні результати навчання
7.1. Програмні результати навчання зі спеціальності
Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення професійноорієнтованих дисциплін, здійснювати професійну діяльність, використовуючи
інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», Internet-ресурси, програмні
засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології.
Дотримуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та
санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної діяльності.
Дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності, норм
спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, підлеглими,
ефективно працювати у команді.
Здійснювати професійне спілкування сучасною українською мовою, аналізувати
тексти фахової направленості та перекладати іншомовні інформаційні джерела.
Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових
та законодавчих актів України, правил технічної експлуатації автомобільного
транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та
обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх
систем та елементів.
Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування і
технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при виробництві,
експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту, їх систем та елементів.
Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування об’єктів
автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; складати плани
розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць,
визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження устаткування та
показники якості продукції.
Розробляти управлінські рішення щодо подальшого функціонування структурних
підрозділів підприємства з оцінкою якості їх продукції.
Організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів, малих колективів
виконавців (бригад, дільниць),щодо виробництва, експлуатації, ремонту та
обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх
систем та елементів, обґрунтовувати технології виробничих процесів.
Організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів автомобільного
транспорту, їх систем та елементів.
Використовувати методи та засоби технічних вимірювань, технічні регламенти,
стандарти та інші нормативні документи при технічній діагностиці дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.
Використовувати сучасні програмні засоби для розробки проектноконструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації,
ремонту та обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного
транспорту, їх систем та елементів.
Аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.
Застосовувати математичні та статистичні методи при зборі, систематизації,
узагальненні та обробці науково-технічної інформації, брати участь у наукових
дослідженнях та експериментах.
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Програмні результати навчання за вибором навчального закладу
Додаткове професійне спрямування
«Організація технічного забезпечення оперативно-службової діяльності»
7.2. Програмні результати навчання за вибором навчального закладу
Знати правові засади функціонування держави і системи забезпечення
ПРНнз-1
національної безпеки України; структуру сектору національної безпеки та оборони
держави, особливості функціонування і взаємодії його складових; основи
діяльності та структури міжнародних і національних організацій у сфері
міжнародних відносин та безпеки державних кордонів в умовах інтеграційних
процесів; події, пов’язані з історією охорони кордонів, воєн та воєнних конфліктів.
Виконувати процедури прикордонного контролю та прикордонної служби,
ПРНнз-2
правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах обстановки,
розробляти відповідну документацію, звіти, складати процесуальні документи.
Управляти загальновійськовими та прикордонними підрозділами (прийняття
ПРНнз-3
рішення, планування, мотивація та контроль) в ході повсякденної та оперативнослужбової діяльності, бойових дій у різних умовах обстановки з використанням
засобів зв’язку та телекомунікацій.
Організовувати комплексне функціонування підсистем побудови охорони
ПРНнз-4
державного кордону, застосувати сили і засоби у різних умовах обстановки, всіх
видах бойового, ресурсного та інженерно-технічного забезпечення.
Організовувати використання кінологів із службовими собаками в охороні
ПРНнз-5
державного кордону.
Застосовувати штатне озброєння підрозділу, виконувати прийоми зі зброєю та
ПРНнз-6
вогневі завдання зі стрілецької зброї в обсязі, визначеному Курсом стрільб у
Державній прикордонній службі України.
Виконувати прийоми з особистої безпеки та фізичної підготовки, застосовувати
ПРНнз-7
спеціальні засоби в обсязі, визначеному законодавчими актами, Настановою з
особистої безпеки в Державній прикордонній службі України, Настановою з
фізичної підготовки в Державній прикордонній службі України.
Організовувати заходи щодо безпеки життєдіяльності підрозділу та персоналу в
ПРНнз-8
різних умовах обстановки, упевнено застосовувати процедури надання першої
медичної допомоги та тактичної медицини.
Управляти транспортними засобами відповідно до державних стандартів, у тому
ПРНнз-9
числі в умовах екстремального водіння.
ПРНнз-10 Організовувати заходи морально-психологічного забезпечення, професійну
підготовку персоналу, підготовку прикордонних нарядів й підрозділів до
виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки.
ПРНнз-11 Застосовувати знання стандартів Європейського кодексу етики правоохоронця та
Національних норм етики прикордонників; принципів дотримання прав людини,
традицій прикордонної служби, вимог стандартів культури прикордонної служби
та прикордонного контролю; принципів свободи та правосуддя; здорового
способу життя.
ПРНнз-12 Застосовувати положення нормативно-правових актів з прикордонних питань у
службовій діяльності.
7.3. Програмні результати навчання за вибором курсанта
Аналізувати окремі явища і процеси у професійній діяльності з формулюванням
ПРНк-1
аргументованих висновків.
Організовувати експлуатацію дорожніх транспортних засобів автомобільного
ПРНк-2
транспорту, їх систем та елементів у підпорядкованих підрозділах.
Ідентифікувати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи,
ПРНк-3
формувати та надавати пропозиції щодо доцільності їх використання у
професійній діяльності.
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Організовувати та планувати заходи щодо використання та обслуговування
ПРНк-4
технічних та транспортних засобів в складних умовах експлуатації при змінах
обстановки.
Додаткове професійне спрямування
«Організація житлово-експлуатаційного забезпечення оперативно-службової діяльності»
7.2. Програмні результати навчання за вибором навчального закладу
Знати правові засади функціонування держави і системи забезпечення
ПРНнз-1
національної безпеки України; структуру сектору національної безпеки та оборони
держави, особливості функціонування і взаємодії його складових; основи
діяльності та структури міжнародних і національних організацій у сфері
міжнародних відносин та безпеки державних кордонів в умовах інтеграційних
процесів; події, пов’язані з історією охорони кордонів, воєн та воєнних конфліктів.
Виконувати процедури прикордонного контролю та прикордонної служби,
ПРНнз-2
правозастосовної та правоохоронної діяльності в різних умовах обстановки,
розробляти відповідну документацію, звіти, складати процесуальні документи.
Управляти загальновійськовими та прикордонними підрозділами (прийняття
ПРНнз-3
рішення, планування, мотивація та контроль) в ході повсякденної та оперативнослужбової діяльності, бойових дій у різних умовах обстановки з використанням
засобів зв’язку та телекомунікацій.
Організовувати комплексне функціонування підсистем побудови охорони
ПРНнз-4
державного кордону, застосувати сили і засоби у різних умовах обстановки, всіх
видах бойового, ресурсного та інженерно-технічного забезпечення.
Організовувати використання кінологів із службовими собаками в охороні
ПРНнз-5
державного кордону.
Застосовувати штатне озброєння підрозділу, виконувати прийоми зі зброєю та
ПРНнз-6
вогневі завдання зі стрілецької зброї в обсязі, визначеному Курсом стрільб у
Державній прикордонній службі України.
Виконувати прийоми з особистої безпеки та фізичної підготовки, застосовувати
ПРНнз-7
спеціальні засоби в обсязі, визначеному законодавчими актами, Настановою з
особистої безпеки в Державній прикордонній службі України, Настановою з
фізичної підготовки в Державній прикордонній службі України.
Організовувати заходи щодо безпеки життєдіяльності підрозділу та персоналу в
ПРНнз-8
різних умовах обстановки, упевнено застосовувати процедури надання першої
медичної допомоги та тактичної медицини.
Управляти транспортними засобами відповідно до державних стандартів, у тому
ПРНнз-9
числі в умовах екстремального водіння.
ПРНнз-10 Організовувати заходи морально-психологічного забезпечення, професійну
підготовку персоналу, підготовку прикордонних нарядів й підрозділів до
виконання завдань за призначенням у різних умовах обстановки.
ПРНнз-11 Застосовувати знання стандартів Європейського кодексу етики правоохоронця та
Національних норм етики прикордонників; принципів дотримання прав людини,
традицій прикордонної служби, вимог стандартів культури прикордонної служби
та прикордонного контролю; принципів свободи та правосуддя; здорового
способу життя.
ПРНнз-12 Застосовувати положення нормативно-правових актів з прикордонних питань у
службовій діяльності.
7.3. Програмні результати навчання за вибором курсанта
Планувати та організовувати роботу відділення житлово-експлуатаційного
ПРНк-1
забезпечення прикордонного загону.
Проводити розрахунки та контролювати витрачання паливно-енергетичних
ПРНк-2
ресурсів при проведенні опалювального сезону, вживати заходів щодо їх
ощадливого витрачання у підрозділах.
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Планувати та організовувати роботу з комунального забезпечення, виконання
ПРНк-3
технічного обслуговування, ремонту будівель і споруд.
Організувати забезпечення підрозділів майном ЖКЗ, організовувати ведення
ПРНк-4
обліку, звітності та списання майна.
Складати ліміти енергоресурсів для підрозділів кордону та контролювати їх
ПРНк-5
витрачання.
8.Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним умовам в частині
Кадрове забезпечення
кадрових вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері
вищої світи, що підтверджується такими показниками:
- для провадження освітньої програми на інженерно-технічному
факультеті функціонують кафедри: транспортних засобів та
спеціальної техніки; інженерного забезпечення та технічних
засобів охорони кордону; зв’язку, автоматизації та кібербезпеки;
телекомунікацій
та
радіотехніки;
загальнонаукових
та
інженерних дисциплін; логістики. Відповідальною за підготовку
здобувачів вищої освіти за даною спеціальністю є кафедра
транспортних засобів та спеціальної техніки:
- робоча група, на яку покладено відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за даною спеціальністю, складається з
трьох науково-педагогічних працівників;
- керівник робочої групи (гарант освітньої програми) – кандидат
технічних наук (за спеціальністю 20.02.14), доцент (доцент
кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки), має стаж
науково-педагогічної роботи 24 роки. Інші науково-педагогічні
працівники, яких планується залучити до реалізації освітньої
програми, мають науковий ступінь та/або вчене звання, а також
підтверджений рівень наукової і професійної активності.
Можлива участь в освітньому процесі закордонних фахівців та
фахівців інших навчальних і наукових закладів, установ й
організацій на підставі укладених у рамках міжнародного та
міжвузівського
співробітництва
договорів/угод/меморандумів/протоколів/ порозумінь, а також
представників відповідного рівня кваліфікації органів охорони
державного кордону, Регіональних управлінь, Адміністрації
Державної прикордонної служби України.
Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним
Матеріально-технічне
умовам в частині технологічних вимог щодо провадження
забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої світи, що підтверджується
такими показниками:
- забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних
занять та контрольних заходів є не нижчою від встановлених
норм;
- забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного
використання в навчальних аудиторіях – 30%;
- наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки з
читальним залом, їдалень, центру культури та дозвілля, актового
залу, спортивних залів та майданчиків, медико-санітарної
частини;
- забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком – 100%.

Інформаційне
навчально-методичне
забезпечення

Національна кредитна
мобільність

Міжнародна кредитна
мобільність
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Інформаційне
та
навчально-методичне забезпечення відповідає
та
ліцензійним умовам в частині технологічних вимог щодо
провадження освітньої діяльності у сфері вищої світи, що
підтверджується такими показниками:
- забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними
фаховими
періодичними
виданнями
відповідного
або
спорідненого профілю – 8 найменувань;
- наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю;
- наявність опису освітньої програми;
- наявність навчального плану та пояснювальної записки до
нього.
9. Академічна мобільність
Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках
міжвузівських договорів/угод/меморандумів про встановлення
науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку
освіти і науки з такими закладами: Національна академія
Національної гвардії України (м. Харків), Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського
(м. Київ), Кам’янець-Подільський національний університет
імені І.Огієнка, Львівський державний університет внутрішніх
справ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН України (м. Київ), Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів),
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного
університету, Національна академія прокуратури України
(м. Київ), Науково-дослідний інститут вивчення проблем
злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії
правових наук України (м. Харків), Інститут управління
державної охорони України Київського Національного
університету імені Тараса Шевченка.
Крім того, до керівництва науковою роботою здобувачів вищої
освіти можуть бути залучені провідні фахівці відповідних вищих
навчальних закладів України на індивідуальних умовах.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших
вищих навчальних закладах України, за умови відповідності
набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність та міжнародне освітнє і
науково-технічне
співробітництво
навчальних
закладів
забезпечується відповідно до підписаних міжнародних
документів, зокрема:
Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між
освітніми закладами низки країн-членів ЄС і країн Східного
Партнерства (з 2017 р.);
Протоколу
між
Національною
академією
державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та Вищою
школою міжнародних відносин і суспільної комунікації (м. Хелм,
Республіка Польща, з 2011 р.);
Порозуміння
між
Національною
академією
державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та Вищою
школою поліції (м.Щитно, Республіка Польща, з 2011 р.);

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти
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Щорічного плану співпраці між Національною академією
державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
і Навчальним центром імені Солдатів Прикордонного Корпусу
Прикордонної Варти (м. Кентшин, Республіка Польща).
Передбачено у разі укладання міжнародних договорів із
дотриманням режиму секретності.
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2.Перелік компонент освітньої програми
та їх логічна послідовність
2.1.Перелік компонент освітньої програми
Код н/д
1
ОК 01
ОК 02

Компонента освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові роботи
(проекти), практики, кваліфікаційна робота)
2

Кількість
кредитів
3

Обов’язкові компоненти ОП
Історія України та української культури
5
Українська мова за професійним
4
спрямуванням

ОК 03

Філософія

3

ОК 04

Соціологія, етика, естетика та
релігієзнавство

3

ОК 05

Політичні та економічні системи

3

ОК 06

Інформатика

3

ОК 07

Безпека життя і діяльності

4

ОК 08

Педагогіка та психологія

3

ОК 09

Іноземна мова за професійним
спрямуванням

13

ОК 10

Гідравліка, гідро - і пневмоприводи

3

ОК 11
ОК 12

Автомобілі та автомобільні двигуни
Технічна експлуатація автомобілів

9
6

ОК 13

Автотроніка

4

ОК 14
ОК 15

Діагностика та технічне обслуговування
автомобілів
Основи технології виробництва та ремонту
автомобілів

4
4

ОК 16

Організація автомобільних перевезень

3

ОК 17

Технологія конструкційних матеріалів та
матеріалознавство

3

ОК 18

Деталі машин та САПр в галузі

4

ОК 20
ОК 21

Взаємозамінність, стандартизація і технічні
вимірювання
Вища математика
Фізика та основи теплотехніки

12
10

ОК 22

Хімія

3

ОК 23
ОК 24

Інженерна графіка та основи САПр
Теоретична та прикладна механіка

6
12

ОК 19

3

Форма
підсумкового
контролю
4
екзамен
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
екзамен
диференційований
залік
екзамен
екзамен
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
екзамен
екзамен
диференційований
залік
екзамен
екзамен

16
ОК 25

Економіка підприємства

3

диференційований
залік
диференційований
залік

Електротехніка, електроніка,
3
мікропроцесорна техніка
Загальний обсяг обов’язкових компонент
133
Вибіркові компоненти ОП
Додаткове професійне спрямування
«Організація технічного забезпечення оперативно-службової діяльності»
Компонента освітньої програми
Форма
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові роботи
Код н/д
підсумкового
кредитів
(проекти), практики, кваліфікаційна робота)
контролю
16
екзамен
ВБ 01 Тактика прикордонної служби
12
екзамен
ВБ 02 Прикордонний контроль
Загальна
тактика
14
екзамен
ВБ 03
Фізичне виховання, особиста безпека та
9
екзамен
ВБ 04
застосування сили
12
екзамен
ВБ 05 Вогнева підготовка
диференційований
3
ВБ 06 Морально-психологічне забезпечення
залік
8
екзамен
ВБ 07 Автомобільна підготовка та бойові машині
диференційований
3
ВБ 08 Інженерне забезпечення охорони кордону
залік
Зв'язок і програмно-технічні комплекси
диференційований
4
ВБ 09
прикордонних підрозділів
залік
диференційований
3
ВБ 10 Тилове забезпечення охорони кордону
залік
диференційований
3
ВБ 11 Правове забезпечення охорони кордону
залік
диференційований
3
ВБ 12 Основи кінології
залік
9
захист
ВБ 13 Практична підготовка
диференційований
4
ВБ 14 Організація інженерного забезпечення
залік
диференційований
4
ВБ 15 Автотехнічне забезпечення ООДК
залік
Загальний обсяг вибіркових компонент
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Додаткове професійне спрямування
«Організація житлово-експлуатаційного забезпечення оперативно-службової
діяльності»
Компонента освітньої програми
Форма
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові роботи
Код н/д
підсумкового
кредитів
(проекти), практики, кваліфікаційна робота)
контролю
диференційований
8
ВБ 01 Тактика прикордонної служби
залік
диференційований
7
ВБ 02 Прикордонний контроль
залік
диференційований
12
ВБ 03 Загальна тактика
залік
Фізичне виховання, особиста безпека та
9
екзамен
ВБ 04
застосування сили
9
екзамен
ВБ 05 Вогнева підготовка
ОК 26

17
ВБ 06

Морально-психологічне забезпечення

3

ВБ 07

Автомобільна підготовка та бойові машині

8

ВБ 08

Інженерне забезпечення охорони кордону

3

ВБ 09

Зв'язок і програмно-технічні комплекси
прикордонних підрозділів

4

ВБ 10

Тилове забезпечення охорони кордону

3

ВБ 11

Правове забезпечення охорони кордону

3

ВБ 12

9

ВБ 17

Практична підготовка
Економіка, організація та планування
забезпечення паливно-мастильними
матеріалами
Економіка, організація та планування
продовольчого забезпечення
Економіка, організація та планування
речового забезпечення
Економіка, організація та планування
житлово-експлуатаційного забезпечення
Організація комунального забезпечення

10

ВБ 18

Військовий тил

3

ВБ 13
ВБ 14
ВБ 15
ВБ 16

Загальний обсяг вибіркових компонент
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4
3
3
6

диференційований
залік
екзамен
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
захист
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
диференційований
залік
екзамен
диференційований
залік
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2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми
(ухвалено окремим документом)

18

3.Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 274
«Автомобільний транспорт» проводиться у формі складання атестаційних іспитів
у відповідності до навчального плану та завершується видачею документу
встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням
кваліфікації«Бакалавр автомобільного транспорту» та професійної кваліфікації
«Офіцер тактичного рівня».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Термін проведення атестації визначається навчальним планом та графіком
освітнього процесу.

