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ВСТУП 

 

Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10) визначено, що стандарт 

вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів (ВНЗ) і наукових установ за кожним рівнем вищої 

освіти в межах кожної спеціальності. 

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться ВНЗ і науковими 

установами (для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на підставі 

ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з Законом 

України «Про вищу освіту». 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: а) 

обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти; б) перелік компетентностей випускника; в) нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання; г) форми атестації здобувачів вищої освіти; д) вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; е) вимоги професійних 

стандартів (у разі їх наявності). 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення. 

ВНЗ на підставі освітньо-наукової програми (ОНП) за кожною 

спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та обсяг 

навчальних дисциплін у кредитах ECTS; 2) послідовність вивчення дисциплін; 

3) форми проведення навчальних занять та їх обсяг; 4) графік навчального 

процесу; 5) форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації 

планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається 

робочий навчальний план, що затверджується керівником ВНЗ. 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про вищу освіту» освітня програма це система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ECTS, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
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навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти. 

ОНП використовується під час акредитації освітньої програми, 

інспектування освітньої діяльності за спеціальністю та спеціалізацією; 

розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 

розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; визначення змісту 

навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; а також 

професійної орієнтації здобувачів. 

ОНП враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 № 1341, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 № 261 і встановлює: обсяг та терміни освітньої складової освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії; загальні компетентності; 

фахові компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг 

навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; 

вимоги до структури навчальних дисциплін тощо. 

ОНП використовується для: складання навчальних планів та робочих 

навчальних планів; формування індивідуальних планів здобувачів ступеня 

доктора філософії; формування програм навчальних дисциплін; визначення 

інформаційної бази для формування засобів діагностики; акредитації освітньої 

програми; внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

семестрових контролів здобувачів ступеня доктора філософії відповідної 

спеціальності. Освітня програма поширюється на кафедри КрНУ. 

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі 

навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, 

організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці 

освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) з кваліфікацією 

доктор філософії з транспортних технологій (на автомобільному транспорті).  

Нормативний термін навчання (денна форма) – чотири роки. 

Користувачами освітньої програми є здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії, які навчаються у КрНУ; науково-педагогічні працівники, які 

здійснюють підготовку здобувачів ступеня доктора філософії відповідної 

спеціальності; Приймальна комісія КрНУ. 
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Узагальненим об'єктом діяльності є транспортні системи та технології; 

процеси їх математичного та комп'ютерного моделювання і створення. 

Узагальненим предметом діяльності є теоретичні і методологічні основи та 

інструментальні засоби створення і використання транспортних систем та 

технології у різних галузях людської діяльності; розробка та вдосконалення 

методів і засобів математичного та комп'ютерного моделювання, 

обчислювальних методів, призначених для використання при всебічному 

дослідженні і створенні об'єктів та систем технічного призначення. 

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують 

фахівців даного профілю. Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців 

та атестації випускників вищих навчальних закладів. Цей стандарт встановлює 

наукову складову частину змісту навчання у навчальних об'єктах, їх 

інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до 

вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної 

програми, а також форми державної атестації та нормативний термін навчання. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

1 Закон України «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/1556-18. 

2 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 // Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010. 

3 Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/266-2015-п. 

4 Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-

office.pdf. 

5 TUNING − 5 − http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

6 НРК − http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

7 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». 

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». 

10 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України протокол від 29.03.2016 № 3. 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 

вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ECTS. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 

що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти.  

Кредит ECTS – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ECTS становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ECTS. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 
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Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма (ОНП) – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка. 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти. 

 

4 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Повна назва 

кваліфікації 

Доктор філософії в галузі Транспорт спеціальності 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

(Philosophy Doctor degree) 

Офіційна назва ОНП 
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

(Transport technologies (on motor transport)) 

Тип диплому 

та обсяг ОНП 

Диплом PhD, 60 кредитів ECTS, термін освітньої 

складової 2 роки і наукової складової 4 роки 

Наявність ліцензії Ліцензована Міністерством освіти і науки України 

Цикл (рівень) 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 

ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови рівень магістра 

Мови викладання Українська. Російська або англійська для іноземців 

Основні поняття 

та їх визначення 

У програмі використано основні поняття та їх 

визначення відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» 
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А Мета програми 

 

Забезпечити підготовку в області транспортних технологій та 

підтримувати аспірантів у виконанні ними оригінальних наукових 

досліджень, що направлені на отримання нових наукових знань, 

підготовки та захисту дисертації. 

 

В Характеристика програми 

1 
Предметна область, 

напрям 
Транспортні технології 

2 
Фокус програми: 

загальна/спеціальна 
Дослідження в галузі транспортних технологій 

3 Орієнтація програми 

Фундаментальні і прикладні наукові  дослідження 

із створення нових технологій та/або методів 

аналізу, що матимуть широке практичне 

застосування. 

4 
Особливості 

програми 

Реалізовується у наукових групах, активних у 

широкому колі експериментів. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 

Посади в дослідницьких групах в університетах та 

наукових лабораторіях. Відповідні робочі місця у 

наукових інституціях (наукові дослідження та 

управління), у промисловості та комерції. 

Самостійне працевлаштування. 

2 Продовження освіти 

Навчання впродовж життя для вдосконалення в 

науковій та інших діяльностях. Можлива 

подальша підготовка на рівні доктора наук. 

D Стиль та методика навчання 

1 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Тісне наукове керівництво, підтримка з боку 

наукового керівника, підтримка та консультування 

з боку інших колег із наукової групи, включаючи 

постдокторів, більш досвідчених аспірантів та 

технічних працівників. Лекційні курси, семінари, 

консультації, самопідготовка, проектна робота та 

індивідуальні консультації. 

2 Система оцінювання 

Письмові екзамени (проблемні та наукові задачі), 

семінари й наукові звіти із оцінюванням 

досягнутого, захист дисертаційної роботи за участі 

науковців із інших університетів та усне 

екзаменування. 
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E Програмні компетентності 

1 Загальні 

Створення та інтерпретація нових знань у галузі 

транспортних технологій через оригінальне 

дослідження або інші передові вчення такої якості, 

що задовольняють вимоги рецензентів на 

національному та міжнародному рівнях. 

Здатність демонструвати значний діапазон 

керівних навичок, методів, інструментів, практик 

та/або матеріалів, які пов’язані з дослідженням 

транспортних технологій. 

Розвивати нові навички, методи, інструменти, 

практики та/або матеріали. Відповідати на 

абстрактні проблеми, які розширюють і 

переглядають існуючі процесуальні знання. 

Доводити результати досліджень та інновацій до 

колег. Брати участь у критичному діалозі; 

проводити та розпочинати складні соціальні 

процеси у області транспортних систем; критичні 

компетентності, тобто критичні і самокритичні 

здатності. Публічне представлення та захист 

наукових досліджень. Креативність. 

2 Фахові 

Набуття і розуміння суттєвого обсягу авангардних 

знань щодо навчання в галузі освіти. Розвиток 

особистої відповідальності та значною мірою 

автономної ініціативи в складних і 

непередбачуваних ситуаціях, у професійних або 

еквівалентних контекстах, пов’язаних з освітою як 

широкою галуззю.  

Учитися враховувати широкі наслідки 

застосування знань до конкретних освітніх та 

професійних контекстів. Ретельно досліджувати та 

осмислювати соціальні норми і відносини у межах 

своєї конкретної галузі освіти і проводити 

діяльність, щоб змінити їх. Здатність здійснювати 

(оригінальні) дослідження. Демонструвати 

здатність виконувати незалежні, оригінальні і, 

зрештою, придатні для опублікування дослідження 

в галузі транспортних технологій і різних галузях 

освіти. 
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F Програмні результати навчання 

 

Використовувати основні стандартні термінологічні одиниці, які 

застосовуються у галузі сучасних транспортних технологій. Володіти 

вільно атрибутами ділового спілкування, усного спілкування та ведення 

ділової документації.  

Вміти проводити реферування та анотування іноземною мовою текстів 

професійної тематики. Самостійне написання наукових статей іноземною 

мовою з побудовою граматичних конструкцій стандартної іноземної 

мови. 

Володіти методологією науко-технічного пізнання з урахуванням 

особливостей сталого розвитку в системі «природа-суспільство-людина». 

Вміти застосовувати логічний аналіз при вирішенні професійних проблем 

та обґрунтовувати власну світоглядну та громадську позицію. 

Володіти методологією наукового аналізу педагогічної теорії і практики; 

виховання історичної і національної свідомості, педагогічної обізнаності, 

ерудиції і культури майбутнього педагога. Вивчення закономірностей 

виховання як загальнолюдського і суспільного явища, його залежність від 

потреб суспільства, які постійно змінюються. 

Використовувати навички аналізу середовища функціонування об’єкта 

дослідження, принципи формального опису реальних систем, 

математичні методи аналізу та опису процесів та систем, аналітичне 

дослідження математичних моделей об’єктів і процесів на предмет 

існування та єдності їх розв’язку. 

Проводити аналіз і синтез транспортних систем з використанням 

принципів їх інтеграції. Обґрунтовувати економічну доцільність 

застосування передових напрямків розвитку транспортних технологій.  

Знати існуючі теорії щодо транспортних та логістичних систем, методи 

пошуку інформації, оцінки її достовірності, формулювання мети, задач 

дослідження й висновків, моделювання об’єкту дослідження, оцінки 

якості моделей. Вміти отримувати нові знання щодо об’єкту дослідження 

та моделювати процес функціонування транспортних технологій. 

Застосовувати прогресивні методи розрахунків і моделювання з 

використанням обчислювальної техніки та сучасного програмного 

забезпечення при технічній експлуатації автомобілів. 

Застосовувати експериментальні результати для створення наукових 

основ і методів розрахунку параметрів та управління ресурсом, 

надійністю й технічним станом засобів транспорту, розроблення методів 

підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту та їх 

функціональних систем, обладнання й засобів забезпечення їх 

працездатності.  

Застосовувати результати експериментів для дослідження, розроблення 

та прогнозування методів удосконалення тактико-технічних і 

експлуатаційних характеристик засобів транспорту, обґрунтування 

експлуатаційних вимог до їх ремонтопридатності та технологічності 
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обслуговування, підвищення ефективності контролю технічного стану 

транспортної техніки, встановлення закономірностей змінювання 

параметрів технічного стану у процесі експлуатації, впровадження 

методів і засобів діагностування та прогнозування технічного стану 

засобів транспорту, що забезпечують високу ефективність їх 

використання та надійність роботи. 

Спілкуватися та представляти ефективно дослідницькі ідеї в галузі 

транспортних систем в усній та письмових формах. Створювати та 

пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати 

передові напрями галузі транспортних систем, здійснювати публікації. 

Демонструвати систематичне сприйняття та розуміння корпусу знань, які 

містяться в галузі знань або є складовою професійної практики. 

Застосовувати сучасні підходи до забезпечення функціональної 

стабільності автомобілів в процесі їхньої експлуатації. 

Концептуалізувати, розробляти та впроваджувати дослідницькі проекти 

для генерації нових знань, застосувань або розуміння в початковій 

частині галузі знань та врегульовувати плани проектів в світлі 

виникнення непередбачених задач. 

Демонструвати детальне розуміння використовуваних технік для 

досліджень та наукового дослідження вищого рівня. 

Прогнозувати та керувати ефективно дослідницькими та управлінськими 

вимогами, пов’язаними з проведенням досліджень у сфері транспортних 

технологій. 

Має чітко розумітися, що найбільш важливі та вагомі результати в 

докторській програмі не можна сповна назвати результатами навчання, а 

скоріше – результатами наукових досліджень, у яких створюється або 

застосовується нове знання (через опубліковані дисертацію, статті, 

патенти, створені супутні/додаткові/побічні продукти/результати). 

G Тематика наукових досліджень 

 

Дослідження закономірностей формування попиту на транспортні 

послуги по перевезенню вантажів та пасажирів. 

Обґрунтування і удосконалення методів, технологій організації 

міжнародних, змішаних, комбінованих та інтермодальних перевезень 

вантажів. 

Розробка моделей прийняття рішень суб’єктами транспортних ринків по 

доставці різних вантажів у регіональних, міжрегіональних та 

міжнародних сполученнях. 

Розробка раціональних систем та обґрунтування засобів комплексної 

механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт в процесі 

взаємодії різних видів транспорту. 

Дослідження закономірностей формування пасажиропотоків, побудова 

транспортних пасажирських систем міст, сільських районів та регіонів. 
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Обґрунтування технологічних процесів пасажирських перевезень, їх 

організації і управління в інтегрованих системах. 

Виявлення та обґрунтування факторів ефективності транспортних систем, 

розробка теорії та методів організації та управління розвитком 

транспортних систем. 

Моделювання технології транспортно-експедиційного обслуговування 

для підвищення ефективності функціонування логістичних ланцюгів. 

Розробка нових та удосконалення існуючих методів організації процесу 

транспортно-експедиційного обслуговування. 

Удосконалення технології та умов перевезень пасажирів. 

Дослідження функціонування логістичних систем матеріального 

постачання. 

Управління системами запасів на основі стохастичних характеристик 

системи постачань. 

Побудова раціональних транспортних систем регіонів на основі стратегій 

розвитку. 

Раціоналізація сфер застосування інтермодальних технологій. 

Формалізація параметрів функціонування елементів транспортних 

систем. 

Теоретичні основи взаємодії транспортних систем з економічним 

оточенням.  

Розробка систем і методів діагностування та оцінки ефективності 

експлуатації автомобілів. 

Дослідження закономірностей функціонування вулично-дорожньої 

мережі міст та їх зв’язку із логістичними засадами перевезень пасажирів 

та вантажів. Дослідження теоретичних засад удосконалення 

транспортних систем міст. 

Теоретичні дослідження у галузі систем управління дорожнім рухом із 

урахуванням принципів та типів управління та оцінкою їх 

функціонування на вулично-дорожній мережі міст. Розробка принципів 

та засад застосуванням прогресивних методів управління дорожнім 

рухом, перш за все методів динамічного управління транспортними 

потоками. 

Розробка концепції управління безпекою дорожнього руху, принципів та 

засад аудиту безпеки дорожнього руху та методології його проведення.  

Розробка концепції та методології аналізу та оцінки соціальних наслідків 

аварійності, ризиків дорожньо-транспортних пригод. 

Транспортна системотехніка та розробка методології системних 

досліджень конкретних підсистем, що становлять транспортний людино-

машинний комплекс. Вирішення проблеми забезпечення безпеки руху в 

системі водій – автомобіль – дорога –  середовище.  

Дослідження психофізіологічних властивостей водія та вплив зовнішніх 

факторів на його працездатність, дослідження факторів віктимології у 

сфері безпеки дорожнього руху. 
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Оцінювання якості послуг на пасажирському автомобільному транспорті. 

Статистичний метод нормування витрати палива на транспорті. 

Концепція забезпечення стабільності показників стійкості та керованості 

автомобілів. 

Особливості функціонування складів і вантажних терміналів як 

складових транспортного процесу із застосуванням автомобільного 

транспорту; 

Удосконалення структури та облаштування вантажних терміналів і 

складів для зберігання основних типів вантажів. 

Поліпшення експлуатаційних властивостей обладнання, технічних 

засобів, що використовуються при зберіганні, навантажувально-

розвантажувальних і складських роботах на складах і вантажних 

терміналах. 

Розробка ефективних способів і технологій механізованого і 

автоматизованого навантаження та розвантаження основних типів 

вантажів з рухомого складу на складах і вантажних терміналах. 

Удосконалення організації складської роботи складів для основних типів 

вантажів на складах і вантажних терміналах; 

Розробка новітніх методик автоматизованого проектування та оцінки 

економічної ефективності механізованих і автоматизованих складів і 

вантажних терміналів в транспортних мережах, а також оптимізації 

технологічних і об'ємно-планувальних рішень. 

 

5 ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Освітньо-наукова програма (ОНП) передбачає такі цикли підготовки, що 

забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки доктора філософії: 

– професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки; 

– природничо-наукової, професійної та практичної підготовки; 

– вибіркових дисциплін, 

Освітня частина програми передбачає нормативні дисципліни 

професійної і природничо-наукові (фундаментальні), гуманітарні, соціально-

економічні та психолого-педагогічні дисципліни і забезпечує отримання 

освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю. 

Навчальні програми дисциплін за професійним спрямуванням доктора 

філософії орієнтовані у напрямку підвищення їх фундаментальності, наукового 

і професійного рівня, до них включено останні досягнення відповідної наукової 

галузі. Заклад освіти має право у встановленому порядку змінювати назви 

навчальних дисциплін. Розподіл змісту, або так званий профіль ОНП 

підготовки аспіранта та максимальний навчальний час за циклами підготовки 

надано у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 Освітня складова 

План освітнього процесу 
Кредитів 

ЄКТС 

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.1.1 Академічна англійська мова 6 

1.1.2 Філософія науково-дослідної діяльності 4 

1.1.3 Сучасні технології освітнього процесу 6 

1.1.4 Етичний кодекс ученого 3 

1.1.5 Бізнес-план та менеджмент наукових проектів 3 

УСЬОГО: 22 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки 

1.2.1 Сталий розвиток транспорту 6 

1.2.2 Інтегровані транспортні процеси 4 

1.2.3 Операційні системи на транспорті 3 

1.2.4 Методи дослідження та обробка експериментальних даних 3 

УСЬОГО: 16 

1.1+1.2: 38 

2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Професійно орієнтовані дисципліни 

ВАРІАНТ А 

2.1.1 Системологія транспорту 4 

2.1.2 Математичні методи оптимізації  4 

2.1.3 Функціональна логістика 4 

2.1.4 Аналітика транспортних процесів 4 

ВАРІАНТ Б 

2.1.1 Основи експериментальних досліджень 4 

2.1.2 Математичні методи моделювання 4 

2.1.3 Аудит безпеки дорожнього руху  4 

2.1.4 Моделювання транспортних потоків 4 

УСЬОГО: 16 

2.2 Дисципліни вільного вибору аспіранта 

2.2.1 Дисципліна 1* 3 

2.2.2 Дисципліна 2* 3 

УСЬОГО: 6 

2.1+2.2: 22 

РАЗОМ: 60 
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6 НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого 

навчального закладу третього освітньо-наукового рівня як соціальних 

особистостей подаються у вигляді переліків компетентностей – інтегральної, 

загальних та спеціальних щодо вирішення певних проблем і завдань соціальної 

діяльності, та системи умінь та знань, що забезпечують наявність цих 

компетентностей. 

Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних особистостей, 

здатних вирішувати певні проблеми і завдання діяльності за умови оволодіння 

ними визначеної системи умінь і компетентностей. Наукова складова ОНП 

передбачає дисципліни циклів природничо-наукової, професійної та практичної 

підготовки (нормативних та вибіркових), що разом з освітньою частиною 

програми та науковими дослідженнями за участі наукового керівника, 

підготуванням та публічним захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді 

забезпечує отримання освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю.  

Крім того, до навчального плану входять науково-педагогічна практика, 

проміжні атестації аспіранта вигляді щорічного звіту про виконання 

індивідуального плану (розглядається на засіданні кафедри) підготовка і захист 

дисертації (державна атестація). Наукова складова підготовки докторів 

філософії має забезпечити формування наступних умінь та знань (таблиця 6.1). 

 

Таблиця 6.1 Наукова складова 

План освітнього процесу 

3 Наукова складова 

3.1 Проведення наукових досліджень 

3.2 Науково-педагогічна практика 

3.3 Атестація (щорічна) 

3.4 Підготовка та захист дисертаційної роботи 

 

Науково-дослідна тематика дисертаційних робіт. Дисертації згідно 

узагальненого об’єкта діяльності і предметної області виконуються за такими 

пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки України: 

• виявлення, обґрунтування факторів ефективності транспортних систем, 

розроблення теорії й методів організації та управління розвитком цих систем; 

• розроблення теорії, наукових основ організації транспортних процесів і 

систем; 
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• розв'язання комплексних проблем логістичного управління, пов'язаних із 

транспортуванням, складуванням, переробкою вантажів, розміщенням замовлень 

та запасами; 

• формування національної транспортної мережі, її взаємодія з 

транспортними системами інших країн; 

• розроблення наукових основ формування, організації та функціонування 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів та її інтеграції в 

світову і європейську транспортну систему; 

• закономірності формування вантажопотоків, організація і управління 

ними і розроблення методів організації транспортного процесу, заснованих на 

принципах логістики, формування відповідних систем транспортно-

експедиційного обслуговування; 

• закономірності формування пасажиропотоків, побудова транспортних 

пасажирських систем міст, сільських районів і регіонів; 

• проблеми взаємодії різних видів транспорту при перевезеннях вантажів 

та пасажирів; 

• обґрунтування технологічних процесів пасажирських і вантажних 

перевезень, їх організації й управління в інтегрованих системах та системах 

окремих видів транспорту: авіаційного, автомобільного, водного, залізничного; 

• розроблення раціональних систем і обґрунтування засобів комплексної 

механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт у пунктах збігу 

різних видів транспорту; 

• закономірності формування транспортних потоків і розроблення систем 

організації руху та технології управління ними; 

• проблеми безпеки транспорту.  

 

Науково-педагогічна практика. Науково-педагогічна практика є 

складовою частиною ОНП доктора філософії. Загалом наукова складова 

науково-дослідної практики складає 6 кредитів ECTS. 

Мета науково-педагогічної практики – надати навички виконання науково-

педагогічної роботи й розвити вміння: 

– вести бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних 

технологій; формулювати й вирішувати завдання, що виникають у ході 

виконання науково-дослідної роботи;  

– вибирати необхідні методи дослідження (модифікувати існуючі, 

розробляти нові методи), виходячи із завдань конкретного дослідження (за 

темою магістерської атестаційної роботи або при виконанні завдань наукового 

керівника в рамках магістерської програми); 
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– застосовувати сучасні інформаційні технології при проведенні наукових 

досліджень;  

– оволодіти навичками та методикою викладання дисциплін у вищому 

навчальному закладі. 

 

6 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТА 

 

Державна атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 

здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою 

вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня 

доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації 

(або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді 

монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 

міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь 

доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-

сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до 

законодавства. 

До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані 

здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту 

дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у 

присудженні відповідного наукового ступеня. 

Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за 

результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на 

засіданнях кафедри або вченої ради факультету (усього – 4,5 кредити ECTS). 

Документами, що підтверджують проміжну атестацію аспіранта, є річний звіт, 

друкований варіант розділів дисертації, копії публікації та охоронних 

документів, довідка про складання іспитів і диференційованих заліків, витяг із 

протоколу засідання кафедри або вченої ради факультету тощо. 


