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педагогічних, науково-педагогічних працівників 

 
1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми  доц.Замора Я.П., доц. Бурега Н.В. 
Найменування програми  «Професійна освіта. Транспорт» 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  Вказати в кредитах (ЄКТС) – 6 (180 год.) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра машинознавства та транспорту 
Форма підвищення 
кваліфікації 

Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 
дистанційна) 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Довідка 

Напрям Формування професійних компетентностей 
галузевого спрямування (викладачі, вчителі), 
опанування новітніми науково-педагогічними та 
науково-дослідницькими технологіями 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Удосконалити  компетенції з розуміння сучасних уявлень про методичні прийоми та 
засоби, необхідні для розробки та використання транспортних технологій для 
управління логістичними системами та їх використання у сфері професійної 
діяльності при постановці і вирішенні науково-дослідних та навчально-виховних 
інноваційних завдань. 

1.3. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  
(загальні, фахові, тощо). 

1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в освітній та транспортній 
галузях професійної діяльності згідно спеціалізації. Оперативне і тактичне управління 
транспортними процесами підприємства, організація комплексного транспортного 
обслуговування споживачів, організація операційної транспортної діяльності. 
2. Здатність розв’язувати задачі у галузі логістики та методику вирішення 
логістичних питань, що передбачають проведення новітніх досліджень й здійснення 
інновацій. 
3. Здатність до набуття спеціалізованих концептуальних знань логістичних потреб 
організації, розробляти логістичну стратегію підприємств та узгоджувати її з 
корпоративною стратегією, що є основою для оригінального мислення та 
інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької, навчальної та навчально-
методичної роботи. 
4. Здатність використовувати сучасні методи енерго- і ресурсозберігаючих 
транспортних технологій при вирішенні організаційно-виробничих задач 
технологічно-інноваційного розвитку складових автомобільного транспорту. 
Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 



застосування нових підходів та прогнозування. 
5. Проектування освітнього середовища, що забезпечує якість освітнього процесу 
професійної освіти за рівнями національної рамки кваліфікацій.  
6. Удосконалення методичного забезпечення навчального-виховного процесу за 
спеціальністю за ступенями. Створення просвітницьких програм популяризації 
професійної освіти, науки та транспорту.  

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС)/ 
год. 

1.  Сутність наукового 
дослідження в професійній 
освіті, технічного 
проектування; сутність 
моделювання як 
невід’ємної складової 
наукових досліджень. 
Загальнонаукові, 
конкретно-наукові і 
спеціальні методи 
наукового дослідження у 
транспортній галузі.  

Набуття інноваційних 
спеціалізованих концептуальних 
знань, включно міжнародного 
досвіду, що є основою для 
оригінального дослідження та 
інноваційної навчальної та наукової 
діяльності. 

1/30 

2. Методи пошуку, збирання 
та аналізу інформації, 
розрахунку і прогнозування 
статистичних та 
економічних показників 
логістичної діяльності з 
використанням сучасних 
інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Набуття знань про методи 
організації інформаційноаналітичної 
діяльності на транспорті. Принципи 
прогнозу інформаційних подій і 
логістичних процесів. Правове 
регулювання логістичної діяльності. 

1/30 

3. Застосування 
геоінформаційних 
технологій управління 
транспортними процесами. 
Рішення аналітичних 
завдань засобами 
геоіформаційних 
технологій. 

Отримання практичних навичок 
застосування геоінформаційних 
технологій у сфері професійної 
освіти та управлінні транспортними 
процесами. 

2/60 

4. Інноваційні технології 
виробництва сучасних 
транспортних засобів 

Уявлення про електричні, гібридні, 
водневі силові установки 
транспортних засобів. 

1/30 

5.  Інноваційні перетворення 
на транспорті  як чинник 
модернізації транспортно-
дорожнього комплексу 
України. 

Вміння реалізовувати проекти 
інноваційного характеру у 
транспортній сфері з метою 
розширення масштабів надання 
галузям економіки і населенню 
високоякісних транспортних послуг. 

1/30 

Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 
 


