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1.9.

1.10.
1.11.

1.12.
2.

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.3.

2.3.1.

Назва розділу
Документи навчального закладу
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності станом на 10.10.2018 року
Копія. Сертифікати про акредитацію спеціальностей
Копія. Довідка про включення ВНЗ до Державного реєстру ВНЗ України
Копія. Документи про освіту директора коледжу
Копія. Наказ про переведення Московського технікуму залізничного
транспорту в місто Артемівськ
Копія. Наказ про перейменування Артемівського технікуму залізничного
транспорту в Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж
транспортної інфраструктури»
Копія. Рішення від 25.11.2015 № 6/74-1322 Артемівської міської ради про
перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки м.
Артемівська та смт. Красна Гора
Копія. Постанова від 04.02.2016р. №984-VIII Верховної Ради України про
перейменування окремих населених пунктів та районів
Копія. Наказ про перейменування Державного вищого навчального
закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури» в
Бахмутський коледж транспортної інфраструктури
Копія. Наказ про реорганізацію Дебальцевського технікуму залізничного
транспорту
Копія. Наказ про організацію освітнього процесу у Дебальцевській філії
Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж
транспортної інфраструктури»
Статут Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
Звіт про акредитаційний самоаналіз щодо здійснення освітньої
діяльності
за
освітньо-професійною
програмою
«Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті»
Виконання вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки
України, та інших нормативно-правових актів у галузі освіти
Провадження освітньої діяльності в межах ліцензованого обсягу зі
спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Формування контингенту студентів
Таблиця 2.1. Показники формування контингенту студентів
Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
Таблиця 2.2. Динаміка чисельності студентів Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури за роками
Таблиця 2.3. Контингент студентів спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.4. Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Загальна характеристика закладу освіти та кадрове забезпечення

Стор.

2.3.1.1. Загальна характеристика закладу освіти і спеціальності 151 Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.6. Загальна характеристика Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури на 01.01.2020 року
Таблиця 2.7. Склад циклових (предметних) комісій Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури
Таблиця 2.8. Загальні показники розвитку Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури
2.3.1.2. Кадрове забезпечення
Таблиця 2.9. Характеристика педагогічного складу Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури
Таблиця 2.10. Якісний склад групи забезпечення спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Копії. Документи про освіту членів групи забезпечення
Таблиця 2.11. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують
навчальний процес зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Таблиця 2.12. Інформація про професійну активність педагогічних
працівників
Таблиця 2.13. Якісний склад випускової циклової комісії зі спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.14. Інформація про голову циклової комісії «Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем та
мереж»
2.3.2. Зміст підготовки фахівців
Таблиця 2.15. Розподіл змісту освітньо-професійної програми «Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті» та максимальний навчальний час за циклами
підготовки
Таблиця 2.16. Нормативні дисципліни обов’язкової компоненти освітньопрофесійної
програми
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
Таблиця 2.17.Вибіркові дисципліни освітньо-професійної програми
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті»
Пояснювальна записка до навчального плану
Освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для денної форми
навчання
Засоби діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Відомості
про
кількісні
показники
матеріально-технічного
2.3.3. забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 2.18. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями

2.3.4.

2.3.5.

Таблиця 2.19. Обладнання навчальних кабінетів, які забезпечують
виконання начального плану зі спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.20. Обладнання спеціалізованих лабораторій і кабінетів зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.21. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання
начального плану зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Таблиця 2.22. Інформація про максимально можливий контингент та
кількість студентів на одне комп’ютерне місце зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для денної форми
навчання
Таблиця 2.24. Інформація про максимально можливий контингент
студентів у Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури
Соціальна інфраструктура
Таблиця 2.25. Інформація про загальні площі приміщень, що
використовуються в освітньому процесі Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури
Таблиця 2.26. Інформація про соціальну інфраструктуру
Копія. Витяг з Державного і земельного кадастру про земельну ділянку
Копія. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження
Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури
Копія. Довідка про стан охорони праці у Бахмутському коледжі
транспортної інфраструктури
Копія. Акт щодо дотримання Бахмутським коледжем транспортної
інфраструктури вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Рисунок 2.1. Організаційна структура Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури
Таблиця 2.27. Забезпечення освітнього процесу зі
спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології планами,
завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами
Таблиця 2.28. Забезпечення програмами і базами практик зі спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.29. Методичне забезпечення курсових проектів і робіт зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.30. Інформація про керівників курсових проектів (робіт) зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.31. Тематика курсових проектів з дисципліни «Автоматизовані
системи інтервального регулювання рухом поїздів»
Таблиця 2.32. Тематика курсових проектів з дисципліни «Автоматизовані
станційні системи управління рухом поїздів»
Таблиця 2.33. Тематика курсових робіт з дисципліни «Економіка,
організація і планування виробництва»
Таблиця 2.34. Методичне забезпечення державної атестації
Таблиця 2.35.
Інформація про керівників дипломних проектів зі

2.3.6.

2.4.

2.4.1.

2.5.
2.6.

спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.36. Тематика дипломних проектів зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 2.37. Інформація про наявність бібліотеки
Таблиця 2.38. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.39. Список фахових періодичних видань
Дотримання Державних вимог до акредитації навчального закладу
щодо якісних характеристик підготовки фахівців зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Якість підготовки фахівців зі спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Графік проведення комплексних контрольних робіт (самоаналіз) студентів
денної форми здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури
Таблиця 2.40. Результати виконання комплексних контрольних робіт
студентами денної форми здобуття освіти
спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури
Таблиця 2.41. Результати останньої (перед акредитацією) сесії студентів
денної форми здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури
Таблиці 2.42.-2.44. Порівняльний аналіз результатів проведення
комплексних контрольних робіт студентів денної форми здобуття освіти
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(за циклами підготовки)
Таблиця 2.45. Результати виконання курсових проектів (робіт) студентами
денної форми здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.46. Результати виконання дипломних проектів студентами
денної форми здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Таблиця 2.47. Результати випуску, використання і адаптації випускників
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Перелік зауважень контролюючих державних органів
Декларування виконання вимог Ліцензійних умов щодо забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному
транспорті»
Таблиця 2.48. Порівняльна таблиця якісних характеристик підготовки
фахівців зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології (відповідно до Постанови КМУ № 1187 від 30.12.15 року)
Таблиця 2.49. Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог
щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (відповідно до
Постанови КМУ №347від 10.05.2018р.)

2. Звіт про акредитаційний самоаналіз щодо здійснення освітньої
діяльності
за
освітньо-професійною
програмою
«Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті»
2.1. Виконання вимог Законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства
освіти і науки України, та інших нормативно-правових актів у галузі
освіти
Бахмутський коледж транспортної інфраструктури здійснює свою
діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, Статуту, Положення
про Бахмутський коледж транспортної інфраструктури.
Необхідна нормативна плануюча документація зі спеціальності
готується, розглядається і затверджується відповідно до вимог наказу № 450
від 07.08.2002р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів», наказу № 705 від 02.07.2015р. Міністерства
освіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготовки
фахівців у вищих навчальних закладах», Положення про забезпечення якості
освітньої діяльності у Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури.
2.2. Провадження освітньої діяльності в межах ліцензованого
обсягу зі спеціальності на 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
2.2.1. Формування контингенту студентів
Професійна орієнтація, життєві плани майбутнього фахівця в багатьох
випадках залежать від інформації, яку він отримує на складному етапі
самовизначення.
Складовими процесу формування контингенту студентів, які
навчаються за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології є заходи із забезпечення нового набору і робота на старших
курсах щодо збереження контингенту.
Приймальна
комісія
Бахмутського
коледжу
транспортної
інфраструктури координує профорієнтаційну роботу викладачів згідно з
щорічним планом заходів щодо організації і проведення прийому студентів.

Над проблемою забезпечення нового набору студентів активно працює
весь педагогічний колектив коледжу. Ця діяльність проводиться у
відповідності з планом роботи з професійної орієнтації та збереження
контингенту студентів, який щорічно розробляється як частина єдиного
плану роботи коледжу. Наказом директора викладачі й співробітники
коледжу закріплюються за школами та підприємствами міста і району.
Питання якості профорієнтаційної роботи розглядаються на
засіданнях циклових комісій коледжу, на розширених засіданнях
приймальної комісії, на адміністративних та педагогічних радах.
Профорієнтаційна робота проводиться не лише за допомогою
потенційних студентів, а й їхніх батьків – залізничників та працівників
базових підприємств. До цього процесу також залучаються випускники
коледжу.
Профорієнтаційною роботою охоплені як учні випускних класів
загальноосвітніх шкіл, так і учні 8-10 класів. Це дозволяє вести
профорієнтацію з перспективою на 2-3 роки вперед.
Задля популяризації коледжу використовуються різні форми і методи
проведення профорієнтаційної роботи протягом усього навчального року.
Серед них можна виділити наступні:
- реклама коледжу через засоби масової інформації (телебачення,
преса, інтернет-ресурси), листівки, розміщення інформації на стендах тощо;
- робота агітаційної бригади;
- сторінка абітурієнта, що створена на сайті коледжу;
- організація роботи підготовчих курсів;
- традиційне проведення у загальноосвітніх школах міста «Дня
спеціальності», у коледжі - «Дня відкритих дверей», під час яких учні шкіл
ознайомлюються із матеріально-технічною базою та лабораторіями коледжу;
- проведення спільно з Управлінням молодіжної політики та у справах
дітей Бахмутської міської ради акцій, флешмобів, квестів, що сприяють
формуванню свідомого відношення молоді міста до вибору майбутньої
професії та поширенню інформації про спеціальності, які пропонує коледж
на ринку праці;
- розміщення інформації про коледж та його спеціальності на сайті
навчального закладу, в інформаційних довідниках для вступників;
- проведення спільно з міським центром зайнятості серії семінарів для
безробітних міста;участь представників коледжу у щорічному міському
«Ярмарку професій» для випускників шкіл;

- проведення різноманітних культурно-масових заходів, змагань,
конкурсів, презентацій спеціальностей із запрошенням учнів шкіл міста та
району;
- функціонування на базі коледжу спортивних секцій, проведення
спортивних свят і змагань;
- участь у міських спортивних змаганнях серед навчальних закладів;
- організація та проведення науково-теоретичних конференцій за
різними напрямами із залученням учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл та
професійно-технічних навчальних закладів;
- висвітлення на сайті коледжу культурно-масових заходів, які
проводяться в навчальному закладі;
- листи-подяки батькам студентів, які мають високі показники
успішності і беруть активну участь в житті коледжу.
Показники формування контингенту
студентів
Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури станом на 01.01.2020 р. наведені в
таблиці 2.1.
Формування контингенту студентів проводиться в межах
ліцензованого обсягу згідно з планами прийому, які щорічно визначаються
Донецькою обласною державною адміністрацією та Донецькою обласною
військово-цивільною адміністрацією.
Для здійснення освітньої діяльності Бахмутським коледжем
транспортної інфраструктури ліцензовано 5 спеціальностей:
- 071 Облік і оподаткування;
- 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті);
- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- 123 Комп`ютерна інженерія;
- 273 Залізничний транспорт.
Загальний ліцензований обсяг підготовки студентів за наведеними
спеціальностями складає 580 осіб.
Динаміка чисельності студентів коледжу за денною та заочною
формами навчання протягом останніх 3 років наведена в таблиці 2.2.
Станом на 01 січня 2020 року у коледжі навчається 516 осіб, із них за
денною формою навчання – 365 студентів, за заочною – 151студент.
Ліцензований обсяг прийому на спеціальність 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології становить 60 осіб на денну форму
навчання.
Контингент студентів коледжу спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.1. Показники формування контингенту студентів Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури
№
з/п

Показники

1

Роки
2017

2018

2019

2

3

4

5

1.

Ліцензований обсяг підготовки, всього
(осіб):

580

580

580

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб):

151

148

114

 денна форма навчання;

96

93

72

 в тому числі за бюджетом;

88

90

71

 заочна форма навчання;

55

55

42

 в тому числі за бюджетом;

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 денна форма навчання;

172

192

127

 заочна форма навчання.

72

57

45

 денна форма навчання;

1,9

2,1

1,8

 заочна форма навчання.

3,6

2,9

2,3

3.

4.

 нагороджених медалями, або тих,
що отримали диплом з відзнакою;
 таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію;
 зарахованих на пільгових умовах,
з якими укладені договори на
підготовку.
Подано заяв за формами навчання:

Конкурс
місця:

абітурієнтів

Директор коледжу

на

бюджетні

Микола ЗІНЧЕНКО

Таблиця 2.2. Динаміка чисельності студентів Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури за роками
Рік

Контингент студентів за формами навчання
денна
заочна
разом
443
103
546
407
129
536
365
152
517

2017
2018
2019

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

Таблиця 2.3. Контингент студентів спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
Роки

2017
2018
2019

Разом
денна
форма
106
114
110

І курс
30
30
23

Директор коледжу

Денна форма
ІІ курс
ІІІ курс
27
35
28

24
26
34

Разом

IV курс

Заочна
форма

25
23
25

0
0
0

106
114
110

Микола ЗІНЧЕНКО

На контингент студентів коледжу і динаміку його змін за останні 3
роки вплинули суспільна і політична ситуації в країні.
Попри це, попит на кадри фахівців спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології зберігається, що
пояснюється її
значимістю, адже фахівці з монтажу, обслуговуванню та ремонту
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті на
даному етапі розвитку суспільства неможливе без впровадження сучасних
інформаційних технологій, виконання операцій по ремонту, налагодженню
пристроїв контролю та передачі інформації, удосконалення організації праці,
впровадження передових прийомів роботи, контролю за дотриманням
технологічної і трудової дисципліни. У зв’язку з цим на сучасному етапі
розвитку пристроїв СЦБ та швидкостей рухомого складу на перший план
стають правила охорони праці, вимоги до експлуатації пристроїв контролю
та диагностики, сигналізації, централізації та блокування. Також
підвищуються вимоги до ведення технічної документації.
Крім того, в умовах структурних змін в економіці України різко зростає
потреба
забезпечення
структурних
підрозділів
Укрзалізниці
висококваліфікованими кадрами.
Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
наведено у таблиці 2.4.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

Таблиця 2.4. Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
№ з/п

1.
2.

3.

Назва показника

Кількість студентів за спеціальністю
(станом на 01.10 відповідного року)
Кількість відрахованих студентів:
у тому числі:
 за академічну неуспішність;
 за порушення дисциплін;
 переведення до іншого
закладу
освіти;
 інші причини.
Кількість студентів, зарахованих на
продовження навчання:
у тому числі:
 переведених з інших закладів
освіти;
 поновлених на навчання.

2017
курси
І
ІІ
ІІІ
А-485 А-480 А-475

IV
А-470

І
А-488

2018
курси
ІІ
ІІІ
А-485 А-480

2019
курси
IV
І
ІІ
ІІІ
IV
А-475 А-491 А-488 А-485 А-480

30

27

24

25

30

35

26

23

23

28

34

25

3

1

1

1

3

2

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

1

1
2
8

3

-

-

1
-

1

1

2
1

1

1

-

1
-

-

-

1
7

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

1

2.3. Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти зі спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
2.3.1. Загальна характеристика закладу освіти та кадрове
забезпечення
2.3.1.1. Загальна характеристика закладу освіти і спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Адреса: 84500, Україна, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 8,
тел. (0627) 41-23-81, 41-23-77 E-mail: atehzt@gmail.com.
Форма власності – державна, рівень акредитації – І.
Бахмутський коледж транспортної інфраструктури (попередня назва
Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж транспортної
інфраструктури») перейменований відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 16 лютого 2017 р. № 242 «Про перейменування
Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж
транспортної інфраструктури», заснований на державній формі власності, є
правонаступником Артемівського технікуму залізничного транспорту,
створеного відповідно до наказу № 1046 Міністерства шляхів сполучення
СРСР від 18 березня 1955 р. «Про переведення Московського технікуму
залізничного транспорту ім. Жовтневої революції в м. Артемівськ», та
входить до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі –
МОН) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2011р. № 1191 «Деякі питання управління вищими навчальними
закладами».
Коледж було засновано 3 січня 1872 року в Москві як технічне
училище, з 1917 року училище було реорганізовано у технікум залізничного
транспорту. Останній випуск у Москві відбувся у 1955 році і в цьому ж році
наказом Міністра шляхів сполучення №1046 від 18.03.55 р. технікум було
переведено в місто Артемівськ.
Студенти перших трьох груп на базі 7 класів і п’яти груп на базі 10
класів навчалися на відділенні «Експлуатація залізниць».
У 1956 році було відкрите відділенні «Автоматика і телемеханіка», у
1957році – «Провідний зв’язок», а пізніше - «Колійне господарство»,
«Бухгалтерський облік», «Діловодство», «Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж».
Перший випуск із 140 студентів відбувся у 1958 році.
З 1957 по 1964 роки були побудовані майстерні і гуртожиток.
У 1960 році було відкрите заочне відділення.
У 1964 році з’явилися їдальня, актова та спортивна зали.

З 1988 році було побудовано закритий учбовий полігон.
За роки існування коледж підготував більше 25 тисяч фахівців для
залізничного транспорту та інших галузей господарства України. Історію
творять люди. Коледж пишається не лише своїм віком, а й тими, хто
протягом тривалого часу розвивав, примножував, прославляв його.
Директор коледжу – Зінченко Микола Федорович – випускник
коледжу. Працює на посаді з 1995 року, послуговується демократичними
принципами
управління закладом. Має повну вищу освіту: у 1982 році
закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за
спеціальністю «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному
транспорті» і здобув кваліфікацію інженера шляхів сполучення, електрика;
у 2002 році магістратуру Української державної академії залізничного
транспорту.
Микола Федорович - почесний працівник транспорту України,
відмінник освіти України, почесний залізничник України.
За роки керування Зінченка М.Ф. було відреставроване фасад будівлі,
побудовані дві похилих аудиторії, відновлений фонтан, на місці старого тиру
створений сучасний учбово-лабораторний комплекс, обладнаний зал ділових
засідань.
Гордість коледжу - його випускники. Серед них доктора та кандидати
технічних наук, керівники підприємств, ведучі фахівці залізничного
транспорту. Майже все керівництво та понад 30 відсотків педагогічного
колективу - це випускники коледжу. Частка викладачів мають державні
нагороди: знаки «Почесний працівник транспорту», «Відмінник освіти
України», «Залізнична слава». У 2002 році директор коледжу був признаний
«Людиною року» міста Бахмут.
Сьогодні коледж значну увагу приділяє вихованню високої
правосвідомості, правової культури студентів, формуванню поваги до
Основного Закону України, міжнародних та європейських конвенцій у царині
прав людини та прав дитини, до яких приєдналася Україна.
На фасаді коледжу 14 жовтня 2015 було урочисто встановлено
меморіальну табличку, на якій зазначено, що у 1917 році над цією будівлею
було вперше піднято жовто-блакитний прапор.
Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності є:
ліцензії,сертифікати, Положення про Бахмутський коледж транспортної
інфраструктури.
Загальна характеристика коледжу станом на 01.01.2020 року
наводиться у таблиці 2.5.
У теперішній час прийом і підготовка студентів у коледжі
здійснюються за наступними формами навчання:
а) за денною формою навчання на основі базової загальної середньої
освіти з одночасним наданням повної загальної середньої освіти за
спеціальностями:
- 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті);

- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- 123 Комп`ютерна інженерія;
- 273 Залізничний транспорт;
б) за заочною формою здобуття освіти за скороченим терміном навчання
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» за
спеціальностями:
- 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті);
- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- 273 Залізничний транспорт.
Станом на 01 січня 2020 року у коледжі навчається 516 осіб, із них за
денною формою навчання – 365 студентів, за заочною – 151студент.
Ліцензований обсяг прийому на спеціальність 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології становить 60 осіб на денну та 30 осіб на
заочну форми навчання.
Загальна чисельність викладацького складу становить 50 фахівців, які
об’єднані у 5 циклових комісій (таблиця 2.6).
Студенти за час навчання отримують високий рівень теоретичної
підготовки і практичних вмінь та навичок.
Молодший спеціаліст спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології - це той ступінь кваліфікованого
фахівця, який на основі базової середньої освіти отримує поглиблену
загальнокультурну підготовку, фундаментальну і професійно-орієнтовану
систему знань і умінь, здатний вирішувати типові професійні завдання.
Випускаючою цикловою комісією є циклова комісія «Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем та
мереж», до складу якої входять викладачі спеціальностей 151 Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології і 123 Комп’ютерна інженерія.
Задачі підготовки фахівців вирішуються на основі освітньопрофесійної програми (ОПП) заявленої спеціальності.
Викладачі беруть активну участь у науково-методичних, науковопрактичних конференціях різного рівня, семінарах і тренінгах.
Одним із пріоритетних напрямків роботи циклової комісії – подальше
удосконалення освітнього процесу через впровадження інноваційних форм і
методів професійного виховання.
З метою забезпечення діяльності, згідно з Положенням про
Бахмутський коледж транспортної інфраструктури за коледжем закріплені на
правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси,
обладнання, а також інше необхідне майно.
Загальна площа всіх приміщень коледжу становить 8951 м2, площа
приміщень для занять – 6122,8 м2, аудиторний фонд – 41 аудиторія,

гуртожиток коледжу має площу 5365,3 м2, розрахований на 406 місць,
бібліотека (читальна зала) – 26 місць.
Структурні підрозділи коледжу створені відповідно до законодавства
України та головних завдань освітньої діяльності і функціонують згідно з
положеннями, розробленими вповноваженими посадовими особами із числа
працівників коледжу.
Освітній процес забезпечують адміністративні та господарські
підрозділи, які задовольняють соціально-побутові потреби робітників та
студентів коледжу.
Виробничі та інші структурні підрозділи коледжу беруть участь у
процесі навчання студентів, в організації та забезпеченні освітньої діяльності
навчального закладу. Створені підрозділи підпорядковані директору
коледжу, який визначає напрямки їх основної діяльності, порядок
фінансування, структуру управління та умови використання матеріальнотехнічної бази.
Для вирішення поточних питань діяльності коледжу створені робочі
органи: адміністративна рада, методична рада, рада класних керівників, рада
студентського самоврядування, які діють на підставі положень.
Організація виховної роботи в коледжі спланована і реалізується
згідно з Указами Президента України, постановами Верховної Ради України,
Законом України «Про охорону дитинства», державної цільової соціальної
програми «Молодь України», Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, Державної програми «Репродуктивне здоров’я
нації», Положення про студентське самоврядування, Статуту коледжу.
Пріоритетним напрямом виховної роботи є індивідуальний підхід у
вихованні особистості студента, стимулювання його внутрішніх сил до
саморозвитку і самовиховання. З цією метою вивчається рівень вихованості,
потреб, інтересів кожного студента (анкетування, соціологічні опитування,
індивідуальні бесіди тощо). У коледжі працює практичний психолог. Крім
того, велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню
молоді шляхом формування свідомого громадянина – патріота Української
держави, активного провідника національної ідеї, представника української
національної еліти.
Циклова комісія здійснює навчально-виховну роботу на високому
науково-методичному рівні. Викладачі застосовують різноманітні сучасні
форми і методи роботи, які сприяють ефективній підготовці майбутніх
кваліфікованих спеціалістів. Велика увага, передусім, приділяється науководослідницькій роботі зі студентами. Ключовими напрямками такої роботи є

вивчення та аналіз актуальних проблем розвитку залізничного транспорту
України і світу.
Викладачі циклової комісії постійно залучають студентів до участі в
олімпіадах вузівського і регіонального рівня. Протягом багатьох років вони
скеровують науково-дослідницьку діяльність студентів - готують до виступів
на Міжнародних студентських науково-практичних конференціях, які
проводяться щорічно на базі ЗВО ΙΙΙ-ΙV рівнів акредитації. Студенти
спеціальності гідно представляють свій навчальний заклад.
У 2016 році Пожидаєв Олександр брав участь у ΙΙ Науково-практичній
конференції «Професійна освіта. Медицина. Суспільство» де отримав
сертифікат учасника конференції; Нужний Анатолій посів ІІІ місце за
доповідь на Міжнародній студентській науково-практичній конференції
«Студенти та молодь- в науці ІІІ тисячоліття»; Кузько Микита брав участь в
Обласній міжвузівській студентській науково-практичній конференція
«Студентські ініціативи щодо сучасного освітнього процесу в Україні», де
отримав диплом за виступ із доповіддю «Формування
екологічної
компетенції майбутніх фахівців залізничного транспорту»; Харчишин
Кирило посів ΙΙ місце у Ι Регіональній дистанційній студентській олімпіаді з
економічних дисциплін.
У 2017 році у роботі ΙΙΙ Науково-практичної учнівської конференції
«Науковий пошук молоді – курс на майбутнє» взяли участь наступні
студенти: Невідомська Альона, доповідь «Інноваційні енергозберігаючі
технології на залізницях світу та України», отримала грамоту в номінації
«Практична значимість дослідження»; Дуліна Катерина, доповідь «Сонячна
енергетика в Україні», отримала грамоту в номінації «Актуальність
дослідження»; Цурков Олег посів ΙІ місце за доповідь «Інформаційні
інновації у сфері автоматизованих систем керування рухом» на секції
«Інноваційні інформаційні технології нового тисячоліття».
У 2018 році на базі коледжу відбулося перше засідання секції «Історія
залізничної спадщини краю» у рамках ΙΙ Всеукраїнської науково-краєзнавчої
конференції «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2018», участь
взяла студентка Ржавська Яна із доповіддю «Основні етапи становлення
Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури та перспективи
розвитку»; Кобзар В’ячеслав посів ΙΙ місце за доповідь «Інноваційний
розвиток економіки: проблеми та перспективи» на секції «Проблеми та
перспективи інформаційного суспільства в 21-ому сторіччі», засідання якої
відбувалося у рамках роботи ΙV Науково-практична учнівська конференція
«Науковий пошук молоді – курс на майбутнє»; Тимофєєв Микита брав
участь у роботі III Міжнародної науково-практична конференція «Студенти
та молодь – для майбутнього країни», посів ІІІ місце з доповіддю «Взаємодія

молодіжних організацій Бахмута і Донеччини у питанні поліпшення
екологічного становища регіону».
У листопаді 2018 року команда студентів спеціальностей 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 275 Транспортні
технології (на залізничному транспорті» взяли участь у ΙΙ Регіональному
професійному конкурсі «Кращий залізничник» у м. Маріуполь, де посіли Ι
місце. Студенти Коновалов Іван, Желєзняк Євген і Величко Дмитро
отримали сертифікати за участь у Ι Міжрегіональній науково-практичній
конференції «Транспортні технології з погляду сучасної молоді»; Ліпка
Дмитро і Ткаченко Микита взяли участь у Регіональному форумі кар’єри
«Живи та працюй в Україні»; Буряк Дмитро і Удовенко Дмитро брали участь
у складі збірної команди коледжу при проведенні інтерактивної гри-Quest
«Моя професія – ЗАЛІЗНИЧНИК, команда посіла ΙΙ місце.
У 2019 році Комісаренко Антон і Чмуль Доброслав взяли участь у
роботі V Науково-практичній учнівській конференції «Науковий пошук
молоді – курс на майбутнє» і IІI Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» із
доповіддю «Екологічна безпека при обслуговуванні систем автоматики на
залізничному транспорті», отримали сертифікати. Лушпай Євгенія і Шигарев
Олександр взяли участь у роботі секції «Історія залізничної спадщини краю»
у рамках ΙΙΙ Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бахмутська
старовина: краєзнавчі дослідження – 2019» із доповідями щодо розвитку
залізниці у регіоні до наших днів.
Студенти спеціальності у жовтні 2019 року брали активну участь у
міському молодіжному заході «День професійної майстерності», який
відбувся у формі інтелектуального квесту «Professional games» на базі
ННППІ Української інженерно-педагогічної академії.
Щорічно в рамках тижня циклової комісії проводяться вузівські
олімпіади, інтелектуальні ігри, конкурси, брейн-ринги, вікторини, виставки
технічної творчості студентів, демонструються презентації, навчальні та
науково-популярні фільми.
Достатню увагу викладачі циклової комісії приділяють різним формам
і методам професійного виховання. Так, у травні 2018.р, для студентів
спеціальностей 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) і
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології була організована
поїздка до м. Київ, де за сприянням АТ «Укрзалізниця» були проведені
екскурсії на структурні підрозділи регіональної філії «Південно-Західна
залізниця», а у жовтні 2018р. відбулася екскурсія до м.Харків, де студенти
відвідали Український державний університет залізничного транспорту і
структурні підрозділи регіональної філії «Південна залізниця».

Педагогічний колектив циклової комісії сьогодні працює над
проблемою підвищення якості навчання, розвитку та виховання студентів,
формування компетентного фахівця через вдосконалення організаційних
форм освітнього процесу та методики навчання, забезпечення якісної
підготовки молодших спеціалістів та розвиток їх людського, наукового та
фахового потенціалу при формуванні громадських і моральних рис
особистості студентської молоді відповідно до Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді. На основі Національної доктрини
розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» в коледжі
розроблена і діє Концепція діяльності коледжу з надання освітніх послуг.
В навчальному закладі накопичений багатий досвід виховної роботи,
яка включає в себе систему організаційних соціально – психологічних,
інформаційних, педагогічних, правових, культурно – просвітницьких та
соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у студентів
професійно необхідних психологічних якостей, моральної свідомості, що має
забезпечити високу готовність випускників коледжу до практичної
діяльності.
Ефективно працює бібліотека коледжу, яка забезпечує студентів
навчальною і довідковою літературою, періодичними виданнями.
Таким чином, в коледжі існує розвинена матеріально-технічна база,
кваліфікований склад штатних викладачів і співробітників, створені всі
необхідні умови й можливості для належної організації освітнього процесу,
якісної підготовки фахівців, які відповідають всім вимогам освітньокваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста - електромеханік.
Загальні показники розвитку коледжу наведені в таблиці 2.7.

Директор коледжу
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Таблиця 2.5. Загальна характеристика Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури на 01.01.2020 року
№з/п

Кількісні параметри
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання

Показники діяльності
Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)

360

220

- молодший спеціаліст (осіб)

360

220

- бакалавр (осіб)
- спеціаліст (осіб)
- магістр (осіб)
Кількість здобувачів освіти разом:

365

151

365
14

151
6

4

3

4
-

3
-

5

5

2
2

2
2

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб)
- вечірня (осіб)
- заочна, дистанційна (осіб)
Кількість навчальних груп (одиниць)
Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць)
- бакалавр (одиниць)
- спеціаліст (одиниць)
- магістр (одиниць)
Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій),
(одиниць)
з них випускових (одиниць):
Кількість факультетів (відділень) (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні (кв. м)
- орендовані (кв. м)
Навчальні площі, які здаються вищим навчальним
закладом в оренду (кв. м)
Кількість комп’ютерів
Кількість місць в читальному залі

Директор коледжу

8951
8951
64
26
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Таблиця 2.6. Склад циклових (предметних) комісій Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури

Назва циклової
(предметної)
комісії

1 категорія

2 категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

10

20

-

6

2

-

-

1

-

-

1

5

10

-

3

1

-

-

1

-

-

-

6

12

1

1

2

-

1

-

1

-

-

15

30

-

4

9

-

-

-

1

-

1

14

28

-

11

2

1

-

-

1

-

-

50

100

1

25 16

1

1

2

3

-

2

1
2
3

4

5

Гуманітарної та
соціально-економічної
підготовки
Математичної та
природничо-наукової
підготовки
Загальноосвітньої
підготовки
Організація
перевезень і
управління на
залізничному
транспорті та
Обслуговування і
ремонт залізничних
споруд та об’єктів
колійного
господарства
Монтаж,
обслуговування та
ремонт
автоматизованих
систем керування
рухом на
залізничному
транспорті та
Обслуговування
комп`ютерних систем
та мереж

Разом:

Директор коледжу
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Категорія
спеціаліст

у тому числі

2 категорія

у тому числі

1 категорія

Сумісники

Категорія
спеціаліст
Вища
категорія

На постійній основі

Викладач методист
Вища
категорія

Разом осіб,
%

№
з/п

Викладацький склад
(осіб)

З них працюють

Таблиця 2.7. Загальні показники
транспортної інфраструктури
№
з/п
1

1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11

розвитку

Бахмутського

коледжу

2017

Навчальний рік
2018

2019

2
Кількість ліцензованих спеціальностей

3
5

4
5

5
5

Кількість спеціальностей,
акредитованих за:

5

5

5

- першим рівнем

5

5

5

- другим рівнем

-

-

-

- третім рівнем

-

-

-

Контингент студентів (всього),
в т.ч.:

546

536

517

- на денній формі навчання;

443

407

365

- на заочній формі навчання.

103

129

152

5

5

5

108

104

103

- педагогічних;

47

44

50

- наукових.
Загальна площа територій, га

1,78

1,78

1,78

Показник

Кількість циклових комісій
Кількість співробітників (всього)
в т.ч.:

Загальна / навчальна площа
будівель, кв.м.
Балансова вартість встановленого
обладнання (млн. грн. )
Загальний обсяг державного
фінансування (млн. грн. )
Кількість місць у гуртожитках
Кількість посадкових місць у
читальних залах

Директор коледжу

8951/6122,8 8951/6122,8 8951/6122,8
1497,540

1497,540

1518,820

9480,657

14275,881

15465,460

406

406

406

26

26

26

Микола ЗІНЧЕНКО

2.3.1.2. Кадрове забезпечення
Успішність виконання завдань з навчання та виховання майбутніх
спеціалістів залежить від якісного складу педагогічних кадрів, їх
кваліфікації, педагогічної майстерності, вміння передавати свої знання,
прищеплювати студентам любов до навчання та до обраної професії.
У коледжі проводиться систематична робота з підбору та навчання
педагогічних кадрів, забезпечення стабільності персоналу.
Педагогічний
колектив
навчального
закладу
повністю
укомплектовано висококваліфікованими викладачами. Це сформований
колектив однодумців, що має свої традиції, постійно працює над
вдосконаленням свого професійного рівня. Усі викладачі мають необхідну
повну вищу освіту, 6 - закінчили магістратуру.
Станом на 01.01.2020 року освітній процес у коледжі здійснюють 50
викладачів, із яких 43 штатних викладача і 7 сумісників. Чотири викладача
мають звання «Відмінник освіти України», три - нагороджені Почесною
грамотою Міністерства освіти і науки України. Характеристика
педагогічного складу коледжу наведена у таблиці 2.8.
За результатами останньої атестації 25 із штатних викладачів мають
вищу кваліфікаційну категорію, 16 – першу кваліфікаційну категорію,
1викладач - другу кваліфікаційну категорію, 1 педпрацівник із категорією
«спеціаліст»; педагогічні звання «викладач-методист» має 1 викладач, а
«старший викладач» - 6 викладачів.
Середній вік педагогічних працівників коледжу складає 50 років, 12
досягли пенсійного віку.
Освітній процес в академічних групах спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
здійснюють 22
викладача, якісний склад яких наведено у таблиці 2.10.
Серед даних викладачів 17 мають вищу категорію, 4 – першу
категорію, 1 педпрацівник із категорією «спеціаліст».
Інформацію про професійну активність педагогічних працівників
наведено у таблиці 2.11.
Якість надання освітніх послуг, безумовно, залежить від професійної
майстерності педагогічних працівників. Свій професійний рівень викладачі
удосконалюють шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації,
стажування, завдяки самоосвіті, участі у науково-методичних конференціях,
педагогічних семінарах, у роботі методичних об’єднань тощо.
Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється за перспективним
планом розвитку коледжу. У 2017-2019 курси підвищення кваліфікації
відбувалися на базі таких ЗВО:
- Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української
інженерно-педагогічної академії, м.Бахмут;
- Український державний університет залізничного транспорту,м.Харків;
- Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ.

У 2017 році свідоцтва про підвищення кваліфікації отримали 7
викладачів, у 2018 році – 12 викладачів, у 2019 році – 16 викладачів.
Свою
педагогічну
майстерність
викладачі
спецдисциплін
удосконалюють шляхом проходження стажування на структурних
підрозділах регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», а
також через співпрацю з ЗВО, шляхом самоосвіти на на платформі масових
відкритих онлайн-курсів Prometheus.
Викладачі коледжу активно працюють над розробкою та
удосконаленням методичного забезпечення освітнього процесу.
Адміністрація коледжу докладає зусиль щодо поповнення колективу
молодими викладачами. З метою прискорення процесу адаптації викладачівпочатківців, вдосконалення професійних навичок в навчальному закладі
працює Школа молодого викладача. В рамках її роботи досвідчені педагогинаставники надають поради, консультації щодо створення навчальнометодичного забезпечення дисциплін, проводять майстер-класи з організації
та проведення навчальних занять і виховних заходів. Майданчиком для
поширення передового педагогічного досвіду також виступають педагогічні
семінари, засідання циклових комісій, методичних об’єднань викладачів.
Керівництво коледжу здійснює виважену політику щодо розподілу
педагогічного навантаження. Передусім враховуються пропозиції циклових
комісій. Навантаження обговорюється на засіданні педагогічної ради,
узгоджується з профспілковим комітетом коледжу. Кожен викладач
наприкінці навчального року отримує попереднє педагогічне навантаження,
яке уточнюється вже на початку нового навчального року і затверджується
відповідним наказом.
Педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес
зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
спрямовують свою роботу
на його якісне здійснення, зокрема на
забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб
особистості, удосконалення науково-методичного забезпечення дисциплін,
кабінетів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження
сучасних освітніх технологій.
Для реалізації поставлених задач педагоги використовують
різноманітні форми і методи інтерактивного навчання: заняття-наради,
заняття-конференції, проблемні лекції, дискусії та диспути, ділові ігри,
робота «малими групами» тощо.
При вивченні спеціальних дисциплін програмний матеріал
обов’язково оновлюється шляхом включення інформації про сучасні
науково-технічні досягнення вітчизняної і світової залізничної галузі, а
також нову технічну документацію, яку використовують на виробництві.
Якісний склад викладачів циклової комісії «Монтаж, обслуговування
та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному
транспорті
та Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», що

забезпечують спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології наведено у таблиці 2.12.
Дані про голову циклової комісії
Тахтарова Інна Анатоліївна працює в коледжі з 19 лютого 2001 року.
Викладає дисципліни «Програмування», «Обчислювальна техніка і
програмування»,
«Алгоритми
і
методи
обчислень»,
«Системне
програмування».
З вересня 2015 р. очолює циклову комісію «Монтаж, обслуговування
та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному
транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
За час роботи в коледжі проявила себе як дисциплінований,
старанний і грамотний викладач. Відповідально ставиться до підготовки
занять, знайомиться із додатковою літературою, постійно слідкує за новинам
у сфері діяльності залізничного транспорту, підтримує зв’язок із
виробництвом. З метою поліпшення успішності та якості знань студентів під
час проведення занять уміло застосовує інформаційно-комунікаційні
технології. Заняття проводяться в атмосфері доброзичливості, взаємодовіри
та поваги між викладачем та студентами. Має сформовані організаторські
здібності, вміє активізувати студентську аудиторію.
Для підвищення якості навчально-виховного процесу використовує
інтерактивні методи навчання; організує колективні, групові та індивідуальні
форми роботи.
Бере активну участь у роботі циклової комісії: виступає з доповідями
та повідомленнями, бере участь в організації та проведенні культурномасових заходів на відділенні, працює над удосконаленням обладнання
кабінету.
Тахтарова І. А. є керівником дипломного проектування, під час якого
вміло організує самостійну роботу студентів і спонукає їх до творчого пошуку
при розв’язанні певних навчальних завдань.
Результативно працює з обдарованими студентами, основну увагу
зосереджує на розвитку їх творчих здібностей. Команда студентів під
керівництвом Тахтарової І. А. у 2018 та 2019 роках посіла призові місця на
Всеукраїнській олімпіаді з Програмування. Щороку її студенти беруть
активну участь в роботі науково-практичних конференцій, мають публікації.
З 2017 року Тахтарова І. А. – голова регіонального методичного
об’єднання викладачів інформатики і програмування.

Тахтарова І. А.
відрізняється доброзичливістю та високими
моральними якостями. Бере активну участь у суспільному житті коледжу.
Користується повагою серед студентів та колег.
Інформацію щодо освіти і стажу роботи голови циклової комісії
наведено у таблиці 2.13.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

Таблиця 2.8. Характеристика педагогічного складу Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури
№

Показник

з/н

Роки
2017

2018

2019

3

4

5

50

51

50

«спеціаліст вищої категорії»

31

29

27

«спеціаліст першої категорії»

16

17

19

«спеціаліст другої категорії»

1

1

1

«спеціаліст»

2

4

3

100

100

100

«спеціаліст вищої категорії»

62

57

54

«спеціаліст першої категорії»

32

33

38

«спеціаліст другої категорії»

2

8

2

«спеціаліст»

4

8

6

3

Кількість сумісників (усього)

3

7

7

4

Середній вік штатних викладачів

50

50

50

5

Кількість викладачів пенсійного віку

13

11

12

6

Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає
дисципліні, що викладається (%)

-

-

-

7

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів
(години)

608

605

600

8

Випускаючу циклову комісію очолює фахівець
відповідної спеціальності, викладач вищої категорії

+

+

+

9

Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення
кваліфікації за останні 5 років (%)

100

100

100

1
1

2
Загальна чисельність викладацького складу (осіб)
з них :

2

Штатна укомплектованість(усього %)
з них :

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Таблиця 2.9. Якісний склад групи забезпечення спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Прізвище,
ім’я,
по батькові
керівника та
членів групи
забезпечення

Найменування Найменування закладу, який
посади
закінчив викладач, рік
закінчення, спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Категорія,
педагогічне
звання
(в разі
наявності –
науковий
ступінь,
вчене
звання)

Стаж
Інфрормація про наукову та професійну
науковоактивність
педагогічної
роботи

Відомості про
підвищення кваліфікації
викладача (найменування
закладу, вид документа,
тема, дата видачі)

1

2

3

4

5

6

7

Говорунов
Євген
Олександрович

Викладач
закладу
вищої
освіти

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
2005 р., «Електротехнічні
системи споживання»,
інженер - електрик

спеціаліст
вищої
категорії

17 р.

8. Керівництво курсовим і дипломним
проектуванням
8. Керівництво дослідницькою
роботою студентів-учасників науковопрактичних конференцій :
- ΙΙ Науково-практична
конференція«Професійна освіта.
Медицина. Суспільство., 2015 р.;
- ΙΙ Міжнародна студентська науковопрактична конференція « Студенти та
молодь- в науці ІІІ тисячоліття. 2015р.
10. Завідувач кабінетом 215
«Електроніка, мікроелектроніка та
мікропроцесорна техніка /
Електропостачання систем СЦБ»
10.Організаційна робота посаді
завідуючого лабораторним
комплексом №1 та №2, керування
роботою комплексів.
14. Методичні вказівки до оформлення

Українська інженерно
–педагогічна академія,
свідоцтво № ПК24819972/277-16
«Використання
новітніх технологій
навчання на заняттях
дисципліни «Технічні
засоби
електрозв'язку», 2016р.

та виконання лабораторних робіт для
студентів з дисциплін «Електроніка,
мікроелектроніка та мікропро-цесорна
техніка»; «Технічні засоби
електрозв'язку»; «Електропостачання
систем СЦБ» для спеціальності: 151
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.
14. Методична розробка відкритого
заняття натему «Організація
багатоканального зв’язку» з
дисципліни «Технічні засоби
електрозв'язку» для студентів
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
2016 р.
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання завдань з самостійної
роботи для студентів з дисциплін
«Електроніка, мікроелектроніка та
мікропроцесорна техніка»; «Технічні
засоби електрозв'язку»;
«Електропостачання систем СЦБ» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання практичних робіт для
студентів з дисциплін «Електроніка,
мікроелектроніка та мікропро-цесорна
техніка»; «Технічні засоби
електрозв'язку»; «Електропостачання
систем СЦБ» для спеціальності: 151
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.
14. Розробка освітньої-професійної
програми «Монтаж, обслуговування та

Галка
Роман
Миколайович

Викладач
закладу
вищої
освіти

Українська державна
академія інженерів
залізничного транспорту,
2001.,
«Автоматика і
телемеханіка на
залізничному транспорті»
Інженер-електрик залізн.
транспорту.
Українська державна
академія інженерів
залізничного транспорту,
2007р., «Автоматика та
автоматизація на
транспорті»,
магістр-електрик

спеціаліст
вищої
категорії,
магістр

18 р.

ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному
транспорті»2018 р
14. Розробка типових програм з
дисциплін «Електроніка,
мікроелектроніка та мікропроцесорна
техніка»; «Технічні засоби
електрозв'язку»; «Електропостачання
систем СЦБ» для спеціальності: 151
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.
14. Участь у проектній групі з
розробки акредитаційної справи.
16.Керівник гуртка з дисципліни
«Радіоаматор»
8. Керівництво курсовим і
дипломним проектуванням
10. Завідувач кабінетом 214/а «Монтаж,
обслуговування, ремонт і діагностика
пристроїв СЦБ»
10.Організаційна робота посаді
методист.
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання лабораторних робіт для
студентів з дисциплін «Монтаж,
обслуговування, ремонт і діагностика
пристроїв СЦБ»; «Автоматизовані
станційні системи управління рухом
поїздів» для спеціальності: 151
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології .
14. Методична розробка відкритого
заняття натему «Організація
багатоканального зв’язку» з дисципліни
«Монтаж, обслуговування, ремонт і
діагностика пристроїв СЦБ»;

Українська інженерно
–педагогічна академія,
свідоцтво № ПК24819972/276-16,
«Впровадження
інформаційних
комп’ютерних
технологій навчання з
дисципліни
«Автоматизовані
станційні системи
управління рухом
поїздів», 2016р.

«Автоматизовані станційні системи
управління рухом поїздів» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології .
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання завдань з самостійної
роботи для студентів з дисциплін
«Монтаж, обслуговування, ремонт і
діагностика пристроїв СЦБ»;
«Автоматизовані станційні системи
управління рухом поїздів» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології .
14. Розробка освітньої-професійної
програми «Монтаж, обслуговування та
ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному
транспорті»2018р
14. Розробка типових програм з
дисциплін «Монтаж, обслуговування,
ремонт і діагностика пристроїв СЦБ»;
«Автоматизовані станційні системи
управління рухом поїздів» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології .
14. Участь у проектній групі з
розробки акредитаційної справи.
16.Член робочої групи з підготовки і
проведення студентських науковотехнічних конференцій за підсумками
виробничо-технологічної практики
студенів усіх відділень коледжу, 20152020 р.

Іщенко Борис
Валентинович

Викладач
закладу
вищої
освіти

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту, 1990 р.,
«Автоматика і
телемеханіка на
залізничному
транспорті»
Інженер - електрик
залізничного транспорту
Українська державна
академія залізничного
транспорту, 2005р.,
«Автоматика та
автоматизація на
транспорті»,
магістр – електрик

Спеціаліст
вищої
категорії,
магістр,
завідувач
відділенням АСКР

34 р.

8.Керівництво дипломним
проектуванням
8.Керівництво дослідницькою роботою
студентів-учасників науковопрактичних конференцій :
-ΙΙ Науково-практична конференція
«Професійна освіта. Медицина.
Суспільство.,2015 р.;
- ΙΙ Міжнародна студентська науковопрактична конференція « Студенти та
молодь- в науці ІІІ тисячоліття.
10.Завідувач відділенням за
спеціальністю 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
14. Розробка типових програм з
дисциплін «Основи автоматики і
дискретних пристроїв»;
«Автоматизовані системи
телеуправління і телесигналізації» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології .
14. Методична розробка відкритого
заняття натему«Побудова
двониткового плану станції» з
дисципліни «Основи автоматики і
дискретнихпристроїв» для студентів
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології .
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання практичних робіт для
студентів з дисциплін «Основи
автоматики і дискретних пристроїв »;
«Автоматизовані системи
телеуправління і телесигналізації» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології

Українська інженерно
–педагогічна академія,
свідоцтво № ПКП –
190, «Формування
професійних умінь та
навичок у студентів
при проведенні занять
з дисципліни «Основи
автоматики і
дискретних пристроїв
СЦБ», 2015р

14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання лабораторних робіт для
студентів з дисциплін «Основи
автоматики і дискретних пристроїв »;
«Автоматизовані системи
телеуправління і телесигналізації» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання завдань з самостійної
роботи для студентів з дисциплін
«Основи автоматики і дискретних
пристроїв »; «Автоматизовані системи
телеуправління і телесигналізації»; для
спеціальності151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
14. Розробка освітньої-професійної
програми «Монтаж, обслуговування та
ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному
транспорті»2018р
16.Член робочої групи з підготовки і
проведення студентських науковотехнічних конференцій за підсумками
виробничо-технологічної практики
студенів усіх відділень коледжу, 20152020 р.
18. Розробка методичних вказівок до
лабораторних та самостійних робіт з
дисципліни «Електроніка та
мікросхемотехніка» частина перша
сумісно з факультетом «Інформаційнокеруючі системи та технології»
УкрДУЗТ, 2019 р.

Фесенко
Ольга
Володимирівна

Викладач
закладу
вищої
освіти

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту, 1989р.,
«Автоматика і
автоматизація на
залізничному
транспорті», інженерелектрик

спеціаліст
вищої
категорії

20 р.

8. Керівництво курсовим і дипломним
проектуванням
10. Завідувач кабінетом 214/б
«Економіка, організація і планування
виробництва / Технічна експлуатація
залізниць та безпека руху»
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання лабораторних робіт для
студентів з дисциплін «Технічна
експлуатація залізниць та безпека
руху»; «Економіка, організація і
планування виробництва»;
«Технологія галузі і технічні засоби
залізничного транспорту» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
2016р.
14. Методична розробка відкритого
заняття на тему «Інструкція з
сигналізації на залізницях України.
Сигнали.» з дисципліни «Технічна
експлуатація залізниць та безпека
руху» для студентів спеціальності: 151
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології; 2020 р.
14. Методичні вказівки до оформлення
та виконання завдань з самостійної
роботи для студентів з дисциплін
«Технічна експлуатація залізниць та
безпека руху»; «Економіка, організація
і планування виробництва»;
«Технологія галузі і технічні засоби
залізничного транспорту» для
спеціальності: 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
2016р.

Кафедра
університету
«Телекомунікаційні
технології та
автоматики»,
свідотство ПК
№41330257/04-36
від 18.12.19р.,
«Впровадження
новітніх технологій
для забезпечення
безпеки руху поїздів
при технічній
експлуатації
залізниць»

16. Куратор гр. А – 488 (2018-2020р)
16. Член робочої групи з підготовки і
проведення студентських науковотехнічних конференцій за підсумками
виробничо-технологічної практики
студенів усіх відділень коледжу, 20152018 р.
18. Участь у ІІІ-й регіональній
науково-практичній конференції ,
стаття на тему «Професійна підготовка
майбутніх фахівців технічних вишів у
контексті потреб сучасного ринку
праці».

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

Таблиця 2.10. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес зі спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Найменування
навчальної
дисципліни (кількість
лекційних годин –
денна/заочна форма
навчання)

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

Найменування
посади
(для сумісників –
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу, який
закінчив викладач, рік
закінчення, спеціальність,
кваліфікація згідно з документом
про вищу освіту)

Категорія,
педагогічне звання
( в разі наявності –
науковий ступінь,
вчене звання)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

Примітки

1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи ( в тому числі за суміщенням)

Основи
філософських
знань – 32 години
Неберова
Культурологія – 36 Ірина
годин
Михайлівна

педагогічний
інститут,1995р.
Викладач
закладу
вищої освіти

Історія України –
30 годин
Соціологія –

Українська інженерно–
педагогічна академія,

Слов’янський державний

Педагогіка і методика
початкового навчання,
вчитель початкових класів;
Харківський державний
педагогічний університет
ім. Г.С.Сковороди, 2003р.
Педагогіка і методика
середньої освіти. Історія,

Свідоцтво
№ ПК02071228/002059-18
вища

«Методика викладання
«Історії України», як
загальноосвітнього
предмету», 2018р.

10,14,16

34 годин

Фізичне
виховання – 8
годин

вчитель історії

Літвінова

Викладач

Валентина
Іллівна

закладу
вищої освіти

Ворошиловградський
державний педагогічний
інститут ім.Т.Г.Шевченка,
1979р.
Фізичне виховання, вчитель
фізичної культури
середньої школи

Українська інженернопедагогічна академія,
перша, звання
«майстер
спорту СРСР»

Свідоцтво

9

№НК-24819972/283-16,
«Фізична культура»,
2016 р.
Українська інженернопедагогічна академія,

Економічна
теорія – 32
години

Українська мова
(за професійним
спрямуванням) –
0 годин

Лисичкіна
Любов

Викладач

Панасівна

вищої освіти

Ольховська
Галина
Михайлівна

закладу

Викладач
закладу
вищої освіти

Свідоцтво

Київський технологічний
інститут харчової
промисловості, 1982р.,
Економіка і організація
промисловості
продовольчих
товарів,інженер – економіст

Слов’янський державний
педінститут, 1996р.,
«Педагогіка і методика
початкового навчання та
української мови і
літератури», вчитель
початкових класів
української мови та

8,14,16

№НПК-1036,
перша

«Організація
психологопедагогічного
супроводу адаптації
студентівпершокурсників в
умовах
коледжу»,2015р.
Українська інженернопедагогічна академія,

вища

Свідоцтво
№НПК-1253
«Національнопатріотичне виховання

2, 9, 10,
14, 16,
17, 18,
19

молоді в сучасних
умовах» , 2015р.

літератури

Українська інженернопедагогічна академія,

Викладач
Іноземна мова
( за професійним
спрямуванням) –
64 години

закладу
Гасієва

вищої освіти,

Наталя
Костянтинівна

завідувач
навчальнометодичного
кабінету

Іноземна мова

Єрмолаєва

( за професійним
спрямуванням) –
64 години

Ольга
Петрівна

Північно-Осетинський
державний університет
ім.К.Л.Хетагурова, 1971 р.
Англійська мова, вчитель
англійської мови середньої
школи

Горлівський державний
педагогічний інститут
іноземних мов, 1980р.
Англійська і німецька мова,
Викладач
закладу
вищої освіти

вчитель англійської та
німецької мови середньої
школи

вища, звання
«старший
викладач»

вища

Свідоцтва № НПК-277,

10,14,17,
18

№НК-24819972/576-17
«Англійська мова за
професійним
спрямуванням»,2017р.
Горлівський
інститут
іноземних мов ДВНЗ
«Донбаський державний
педагогічний
університет»,
Свідоцтво
СПК№7/18
кваліфікаційна робота з
предмету
«Іноземна
мова», 2018 р.

8,10,14,
18

Особи, які працюють за сумісництвом

Основи
правознавства –
34 години

Нєізвестний
Олександр
Олександрович

Бахмутський
коледж
транспортної
інфраструктури,
юрисконсульт

ПАТ Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна
академія управління
персоналом», 2014р.
Креативне та трудове право,

19
спеціаліст

-

юрист

Забезпечення викладання лекційних годин циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
Денна форма навчання

Заочна форма здобуття освіти за скороченим терміном

години

%

години

%

364

100

-

-

262

78,4

-

-

першої категорії

40

12

-

-

другої категорії

0

0

-

-

категорії «Спеціаліст»

34

9,6

-

-

Всього лекційних годин
з них:
вищої категорії

2.Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки
Основи вищої
математики –

педагогічний
інститут,1987р.

60 години

Математика з додатковою
спеціальністю – фізика,

Родняна
Ірина
Фізика-

Українська інженерно –
педагогічна академія,

Слов’янський державний

Віталіївна

54 години

Викладач
закладу

вчитель математики і
фізики

Свідоцтво
вища,
звання
«старший
викладач»

вищої освіти

10,14,
16,18

№ НПК-1026
«Через нестандартне
заняття до розкриття
особистості студента як
необхідної умови його
інтелектуального
розвитку та творчості»,
2015р.

Обчислювальна
техніка і
програмування –
10 години

Тахтарова

Донецький державний
університет, 1994р

Українська інженернопедагогічна академія,

математичний факультет.
Математика, математик,
викладач;

Свідоцтво

Українська інженерно педагогічна академія, 2009р,

Інна
Анатоліївна
Викладач
закладу
вищої освіти

Магістратура «Комп’ютерні
технології в управлінні та
навчанні», інженер
комп’ютерних технологій,
педагог, дослідник в галузі
комп’ютерних технологій

№ПК-02071228/002059-18

вища, звання
«старший
викладач»

«Методологічні основи
алгоритмізації і
програмування. Основні
парадигми
програмування»,2018р

7,9,10,
16,18

Екологія – 34
години

Українська інженернопедагогічна академія,

Основи охорони
праці. Охорона
праці в галузі* 56 годин

Свідоцтво
№НК-24819972/246-16,
Орєхова

Викладач

Юлія
Володимирівна

закладу
вищої освіти

Донбаська державна
академія будівництва і
архітектури, 2002р.,
Екологія та охорона
навколишнього
середовища, еколог

перша

«Програма для
викладачів з охорони
праці вищих навчальних
закладів», 2018 р.

20 годин

Викладач
закладу
Пацула-Русецька вищої освіти
Оксана
Дмитрівна
Електричні
вимірювання –
40 годин

«Охорона праці»,
«Екологія», «Безпека
життєдіяльності»,2016р.
ДП «Головний
навчально-методичний
центр Держпраці»,
Посвідчення № 475-18-8

Безпека
життєдіяльності –

Електротехніка і
основи
електроніки – 56
годин

14,18

Харківський державний

Українська інженернопедагогічна академія,

педагогічний інститут ім.
Г.С. Сковороди,1993 р.

Свідоцтво №НП-1025,

Фізика та обчислювальна
техніка,
вчитель фізики,
інформатики та
обчислювальної техніки

вища

«Використання
інноваційних
комп’ютерних
технологій навчання
при викладанні
електротехнічних
дисциплін»,2015р.

10,11,
14,18

Інженерна
графіка – 9 годин
Основи
стандартизації –

Викладач
Дубяга

закладу

Олена

вищої освіти

Петрівна

перша

Машини і технологія
обробки металів тиском,
інженер – механік

34 години

Київський технологічний
інститут легкої
промисловості,1983р.

Викладач
Інженерна
графіка – 9 годин

Українська інженернопедагогічна академія,
свідоцтво

Ворошиловградський
машинобудівний
інститут,1987р.

Іщенко
Олена
Володимирівна

закладу
вищої освіти

№ НК-24819972/245-18
«Охорона праці»,
2018р.
Українська інженернопедагогічна академія,

вища

Машини і апарати
легкої промисловості,

14,16

14,18

Свідоцтво
№НК-24819972/279-16
«Інженерна
графіка»,2016р.

інженер-механік
Особи, які працюють за сумісництвом

Хімія –
24 години

Бакланова
Лариса
Володимирівна

Навчальнонауковий
професійнопедагогічний
інститут
Української
інженернопедагогічної
академії,
доцент
кафедри
охорони праці
та екологічної

вища,

Дніпропетровський
державний
університет,1986 р.
Хімія, хімік, викладач

Донбаська державна
машинобудівна
академія,

вчене звання
«доцент
Довідка№16/2017 від
кафедри
загальнонауков 26.05.2017р. про
их дисциплін», проходження
стажування на кафедрі
атестат 12ДЦ хімії та охорони праці.
№016928 від
«Хімія», «Основи
19.04.2007р.
охорони праці»,
науковий
«Екологія», «Безпека
ступінь
життєдіяльності»

1,2,3,8,9,
13,14,15,
16

«кандидат
«Основи охорони праці
хімічних наук», в галузі»
диплом КН
№014203 від
23.04.1997р.

безпеки

Забезпечення викладання лекційних годин циклу математичної, природничо-наукової підготовки:

Денна форма навчання

Заочна форма здобуття освіти за скороченим терміном

години

%

години

%

316

100

-

-

253

80

-

-

першої категорії

63

20

-

-

другої категорії

0

0

-

-

категорії
«Спеціаліст»

0

0

-

-

Всього лекційних
годин
з них:
вищої категорії

3. Дисципліни професійної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

1
Електроніка,
мікроелектроніка
та
мікропроцесорна
техніка – 73
години
Технічні засоби
електрозв'язку
– 73 години
Електропостачан
ня систем СЦБ
– 46 годин

2

3

4

5

6

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
Говорунов

Викладач

Євген
Олександрович

закладу
вищої освіти

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
2005 р., «Електротехнічні
системи споживання»,
інженер - електрик

вища

свідоцтво № ПК24819972/277-16
«Використання новітніх
технологій навчання на
заняттях дисципліни
«Технічні засоби
електрозв'язку», 2016р

7

7,9,10,
16,18

Основи
автоматики і
дискретних
пристроїв – 108
годин

Викладач
Іщенко

Автоматизованні
системи
телеуправління і
телесигналізації–
56 годин

Борис
Валентинович

закладу
вищої освіти
Завідувач
відділенням
АСКР

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту, 1990 р.,
«Автоматика і телемеханіка
на залізничному
транспорті»
Інженер - електрик
залізничного транспорту

Українська інженерно –
педагогічна академія ,

вища, магістр

Українська державна
академія залізничного
транспорту, 2005р.,
«Автоматика та
автоматизація на
транспорті»,

свідоцтво № ПКП – 190,
«Формування
професійних умінь та
навичок у студентів при
проведенні занять з
дисципліни «Основи
автоматики і дискретних
пристроїв СЦБ», 2015р.

магістр – електрик
Технологія галузі
і технічні засоби
залізничного
транспорту– 22
години
Економіка,
організація і
планування
виробництва– 106
годин

Фесенко
Ольга
Володимирівна

Викладач
закладу
вищої освіти

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту, 1989р.,
«Автоматика і
автоматизація на
залізничному транспорті»,
інженер-електрик

вища

Кафедра університету
«Телекомунікаційні
технології та
автоматики», свідотство
ПК №41330257/04-36
від 18.12.19р.,
«Впровадження новітніх
технологій для
забезпечення безпеки
руху поїздів при
технічній експлуатації

8,10,
14,16

Технічна
експлуатація
залізниць та
безпека руху– 85
годин

залізниць»

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту

Державний університет
інфраструктури та
технологій,

ім.С.М.Кірова,1982р.,
Системи
автоматичного
контролю
технічного стану
рухомого складу
під час руху
поїзду– 20 годин

Зінченко
Микола
Федорович

Викладач
закладу
вищої освіти

Автоматика, телемеханіка і
зв'язок на залізничному
транспорті, інженер шляхів
сполучення -електрик;
Харківська державна
академія залізничного
транспорту, 2002р.,
Автоматика та
автоматизація на
транспорті, магістр за
фахом «Автоматика та
автоматизація на
транспорті»

вища, магістр

Свідоцтво

10,14,

ПК№41330257/04-33,

15,17,

«Новітні системи
автоматики на
залізничному транспорті»,
2019р.

18

Автоматизовані
системи
інтервального
регулювання
рухом поїздів–
147 годин

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту ім.С.М.Кірова,
Щитинський
Олександр
Михайлович

Викладач

1987 р.

закладу

Автоматика, телемеханіка і
зв'язок на залізничному
транспорті,

вищої освіти

Українська інженернопедагогічна академія,
вища, звання
«старший
викладач»

Інженер шляхів
сполучення-електрик
Монтаж,
обслуговування,
ремонт і
діагностика
пристроїв СЦБ

Українська державна
академія інженерів
залізничного транспорту,
2001.,

– 124 години

Автоматизовані
станційні системи
управління
рухом поїздів –
142 години

Галка

Викладач

Роман
Миколайович

закладу
вищої освіти

Українська державна
академія інженерів
залізничного транспорту,
2007р., «Автоматика та
автоматизація на
транспорті»,
магістр-електрик

«Автоматизовані
системи інтервального
регулювання рухом
поїздів», 2017р.

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
свідоцтво № ПК24819972/276-16,

«Автоматика і телемеханіка
на залізничному
транспорті»
Інженер-електрик залізн.
транспорту.

Свідоцтво
№ПК24819972/576-17,

вища, магістр

«Впровадження
інформаційних
комп’ютерних технологій
навчання з дисципліни

«Автоматизовані
станційні системи
управління рухом
поїздів», 2016р.

10,14,
17,18

8,9,10,
14,15,
16,18

Українська інженернопедагогічна академія,

Слов’янський державний
педагогічний
інститут,1993р.,
Основи
управлінської
діяльності –

Статівкіна

Викладач

Світлана

закладу

28 годин

Миколаївна

вищої освіти

Педагогіка і методика
початкового навчання,
вчитель початкових класів;

Свідоцтво №НПК-1035,

вища

Донецький державний
університет економіки та
права,2004р.,

«Використання
інтерактивних форм та
методів при вивченні
економічних
дисциплін»,2015р.

8,9,10,
14,16,
18

Економіка підприємства,
магістр з економіки
підприємств

Лабораторний
практикум на ПК–
6 годин

Тахтарова

Донецький державний
університет, 1994р

Українська інженернопедагогічна академія,

математичний факультет.
Математика, математик,
викладач;

Свідоцтво

Українська інженерно педагогічна академія, 2009р,

Інна
Анатоліївна
Викладач
закладу
вищої освіти

Магістратура «Комп’ютерні
технології в управлінні та
навчанні», інженер
комп’ютерних технологій,
педагог, дослідник в галузі
комп’ютерних технологій

№ПК-02071228/002059-18

вища, звання
«старший
викладач»

«Методологічні основи
алгоритмізації і
програмування. Основні
парадигми
програмування»,2018р

7,9,10,
16,18

Особи, які працюють за сумісництвом

-

-

-

-

-

-

Забезпечення викладання лекційних годин циклу професійної підготовки:

Денна форма навчання

Заочна форма здобуття освіти за скороченим терміном

години

%

години

%

1126

100

-

-

1036

92

-

-

першої категорії

90

8

-

-

другої категорії

0

0

-

-

категорії
«Спеціаліст»

0

0

-

-

Всього лекційних
годин
з них:
вищої категорії

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

-

Таблиця 2.12. Якісний склад випускової циклової комісії
інтегровані технології
Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

Найменування
посади (для
сумісників –
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу, який
закінчив викладач, рік
закінчення, спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-

Категорія, педагогічне
звання (в разі наявності –
науковий ступінь, вчене
звання)

Найменування
навчальних
дисциплін, які
закріплені за
викладачем, та
кількість лекційних
годин з кожної
навчальної
дисципліни – денна
форма навчання.

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

Примітка

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Викладач
Галка Роман
Миколайович

закладу
вищої освіти

Українська державна
академія інженерів
залізничного
транспорту, 2001.,
«Автоматика і
телемеханіка на
залізничному
транспорті» Інженерелектрик залізничного .
транспорту. Українська
державна академія
інженерів залізничного
транспорту, 2007р.,
«Автоматика та
автоматизація на
транспорті», магістрелектрик

Монтаж,
обслуговування,
ремонт і
діагностика
пристроїв СЦБ
вища, магістр

– 124;
Автоматизовані
станційні
системи
управління
рухом поїздів –
142 .

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
свідоцтво № ПК24819972/276-16,
«Впровадження
інформаційних
комп’ютерних
технологій навчання з
дисципліни
«Автоматизовані
станційні системи
управління рухом
поїздів», 2016р.

8,10,14,
16

Електропостачан
ня систем СЦБ

Говорунов
Євген
Олександрович

Викладач
закладу
вищої освіти

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
2005 р.,
«Електротехнічні
системи споживання»,
інженер - електрик

вища

– 46; Технічні
засоби електрозв'язку– 73;
Електроніка,
мікроелектроніка та мікропроцесорна техніка
– 73; Навчальна
практика на
отримання
робітничої
професії – 60;
Навчальна
практика на
виробництві

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
свідоцтво № ПК24819972/277-16
«Використання
новітніх технологій
навчання на заняттях
дисципліни «Технічні
засоби електрозв'язку»,
2016р

8,10,14,
16,18

– 60 Навчальна
практика ТГ і
ТЗЗТ- 30.

Викладач
Зінченко
Микола
Федорович

закладу
вищої освіти

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту
ім.С.М.Кірова,1982р.,
Автоматика,
телемеханіка і зв'язок
на залізничному
транспорті, інженер
шляхів сполучення електрик;

вища, магістр

Системи
автоматичного
контролю
технічного стану
рухомого складу
під час руху
поїзду– 20.

Державний університет
інфраструктури та
технологій, Свідоцтво
ПК№41330257/04-33,
«Новітні системи
автоматики на
залізничному
транспорті», 2019р.

10,14,15,
17, 18

Харківська державна
академія залізничного
транспорту, 2002р.,
Автоматика та
автоматизація на
транспорті, магістр за
фахом «Автоматика та
автоматизація на
транспорті»

Викладач
Іщенко Борис
Валентинович

закладу
вищої освіти

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту, 1990 р.,
«Автоматика і
телемеханіка на
залізничному
транспорті» Інженер електрик залізничного
транспорту Українська
державна академія
залізничного
транспорту, 2005р.,
«Автоматика та
автоматизація на
транспорті»,

вища, магістр

Українська інженерно –
педагогічна академія ,
свідоцтво № ПКП –
Автоматизованні
190, «Формування
системи
професійних умінь та
телеуправління і
навичок у студентів
телесигналізації при проведенні занять з
– 56
дисципліни «Основи
автоматики і
Основи
дискретних пристроїв
автоматики і
СЦБ», 2015р
дискретних
пристроїв – 108.

8,10,14,
16, 18

магістр – електрик
Викладач
Фесенко Ольга
Володимирівна

закладу
вищої освіти

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту, 1989р.,
«Автоматика і
автоматизація на
залізничному

вища

Технічна
експлуатація
залізниць та
безпека руху– 85
Економіка,
організація і

Кафедра університету
«Телекомунікаційні
технології та
автоматики»,
свідотство ПК
№41330257/04-36 від

8,10,14,

транспорті», інженерелектрик

Щитинський
Олександр
Михайлович

Харківський інститут
інженерів залізничного
транспорту
ім.С.М.Кірова, 1987 р.
Автоматика,
Викладач
закладувищо телемеханіка і зв'язок
на залізничному
ї освіти
транспорті, Інженер
шляхів сполученняелектрик

планування
виробництва–
106 Технологія
галузі і технічні
засоби
залізничного
транспорту– 22;
Навчальна
практика на
виробництві –
60; Навчальна
практика ТГ і
ТЗЗТ- 30.

18.12.19р.,
«Впровадження
новітніх технологій для
забезпечення безпеки
руху поїздів при
технічній експлуатації
залізниць»

Українська інженернопедагогічна академія,

вища, звання
«старший викладач»

Автоматизовані
системи
інтервального
регулювання
рухом поїздів–
147 годин

Свідоцтво
№ПК24819972/576-17,

16,18

10,14,17,
18

«Автоматизовані
системи інтервального
регулювання рухом
поїздів»,2017р.

Особи, які працюють за сумісництвом
-

-

-

Директор коледжу

-

-

Микола ЗІНЧЕНКО

-

-

Таблиця 2.13. Інформація про голову циклової комісії «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Прізвище, ім’я, Найменування закладу, який
закінчив викладач (рік
по батькові
закінчення, спеціальність,
кваліфікація згідно з документом
про вищу освіту)

Тахтарова Інна
Анатоліївна

Науковий ступінь, шифр і
найменування наукової
спеціальності, тема
дисертації, вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно,
категорія, педагогічне звання

Педагогічний

вища, звання «старший
викладач»

21

Донецький державний
університет, 1994р
математичний факультет.
Математика, математик,
викладач;
Українська інженерно педагогічна академія, 2009р,
Магістратура «Комп’ютерні
технології в управлінні та
навчанні», інженер комп’ютерних
технологій, педагог, дослідник в
галузі комп’ютерних технологій

Директор коледжу

(науковопедагогічний)
стаж
(повних
років)

Інформація про
попередню
роботу (період
(років),
найменування
організації,
займана
посада)

Примітка (з якого
часу працює у
закладі освіти за
основним місцем
роботи або
сумісництвом)

Слов’янський
авіаційний
технічний
коледж
цивільної
авіації,
викладач
Артемівського
НКП

з 19.02.2001р.

Микола ЗІНЧЕНКО

2.3.2. Зміст підготовки фахівців
З метою забезпечення якості вищої освіти та потреб держави,
суспільства у фахівцях, а також розроблення, впровадження та
удосконалення нормативної та навчально-методичної бази, що регламентує
підготовку фахівців, застосовуються державні стандарти вищої освіти.
Державні стандарти вищої освіти встановлюють вимоги до змісту,
обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки.
Відповідність освітніх послуг державним стандартам вищої освіти
визначає якість освітньої діяльності навчального закладу.
Бахмутський коледж транспортної інфраструктури
здійснює
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст,
які на основі базової загальної середньої освіти здобувають неповну вищу
освіту, а також спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення
виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені
для первинних посад у певному виді діяльності.
Саме державні стандарти освіти дають можливість визначення рівня
освітньої та професійної підготовки фахівців.
Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців в коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст,
сформована з урахуванням:
- вимог державних нормативних документів, що регламентують
суспільний поділ праці в Україні, а саме - Державного класифікатора
професій;
- вимог Державного класифікатора професій щодо встановлення
освітньо-професійного рівня молодший спеціаліст;
- відображення у назвах спеціальностей освітньо-професійного рівня
молодшого спеціаліста – виробничої функції, що здійснює фахівець, та
предмета його діяльності.
Коледж
здійснює підготовку спеціалістів
галузі знань
15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології.
Освітній процес спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології. здійснюється на підставі робочих навчальних планів,
що відповідають вимогам освітньо-професійної програми.
Кожна дисципліна спеціальності забезпечена навчальною програмою,
що розглянута відповідною цикловою комісією коледжу та затверджена
заступником директора з навчальної роботи.
З метою здійснення поточного та підсумкового контролю знань
0

викладачі розробляють та впроваджують у викладацьку діяльність тестові
завдання, варіанти контрольних і самостійних робіт, індивідуальні завдання,
індивідуальні завдання, які дозволяють виявити рівень здобутих знань і
навичок згідно вимог навчальної програми з певної дисципліни.
Цілісна і якісна підготовка майбутнього спеціаліста відбувається
завдяки дисциплінам професійного спрямування і загальноосвітнього
напряму. Викладання дисциплін професійного спрямування забезпечують
циклові комісії відповідного профілю. Нормативні дисципліни розподілені
за наступними циклами підготовки:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: «Основи
філософських знань», «Культурологія», «Фізичне виховання», «Історія
України», «Соціологія», «Економічна теорія», «Українська мова (за
професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)», «Основи правознавства»;
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки : «Основи
вищої математики», «Обчислювальна техніка і програмування», «Фізика»,
«Хімія», «Екологія», «Електротехніка і основи електроніки», «Інженерна
графіка», «Безпека життєдіяльності», «Електричні вимірювання»;
- цикл професійної та практичної підготовки : «Охорона праці в
галузі», «Електроніка,
мікроелектроніка та мікропроцесорна техніка»,
«Основи стандартизації», «Основи автоматики і дискретних пристроїв СЦБ»,
«Технічні засоби електрозв'язку», «Технічна експлуатація залізниць та
безпека руху», «Автоматизовані станційні системи управління рухом
поїздів», «Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом
поїздів», «Автоматизованні системи телеуправління і телесигналізації»,
«Монтаж, обслуговування, ремонт і діагностика пристроїв СЦБ»,
«Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту», «Економіка,
організація і планування виробництва», «Основи управлінської діяльності»,
«Електропостачання систем СЦБ», «Системи автоматичного контролю
технічного стану рухомого складу під час руху поїзду», «Лабораторний
практикум на ПК», «Дипломне проектування», «Навчальна практика (для
отримання робітничої професії)», «Навчальна практика на виробництві»,
«Технологічна практика», «Переддипломна практика»;
- цикл вибіркових дисциплін: «Електротехнічні матеріали»,
«Навчальна практика (ТГіТЗЗТ)».
У підготовці фахівців спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології беруть участь викладачі циклової комісії
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем
та мереж».
Питання забезпечення якості знань студентів та об’єктивної їх оцінки

1

регулюється Положенням про організацію та проведення поточного й
підсумкового семестрового контролю навчання студентів 151 Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології, а також Положенням про
забезпечення якості освітньої діяльності в Бахмутському коледжі
транспортної інфраструктури.
Поточний контроль здійснюється викладачами систематично
протягом навчального семестру під час проведення усіх видів занять та має
на меті перевірку:
- обсягу, глибини, якості сприйняття та засвоєння матеріалу, що
вивчається;
- рівня опанування навичками самостійної роботи та визначення
шляхів і засобів їх формування та розвитку;
- ступеня відповідальності студентів та їх ставлення до навчання;
- визначення недоліків і прогалин у знаннях , розробку шляхів їх
подолання, а також для прогнозування результатів навчання.
Форми та методи проведення поточного контролю під час навчальних
занять і система оцінювання рівня знань визначаються викладачем та
відповідною цикловою комісією.
Семестровий контроль здійснюється у формах семестрового екзамену,
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в
обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, та в
терміни, встановлені навчальним планом.
Результати семестрового контролю аналізуються
на засіданнях
циклових комісій, методичної та педагогічної рад, де визначається ступінь
підготовки студентів з дисциплін навчального плану, встановлюються
причини отримання студентами негативних оцінок, приймаються рішення
щодо усунення недоліків.
Аналіз результатів навчання студентів
відділень здійснюється
завідувачами відділень і класними керівниками академічних груп.
Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового
контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з
окремої навчальної дисципліни на підставі результатів виконаних
індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий
диференційований залік планується при відсутності екзамену і не передбачає
обов’язкову присутність студентів.
Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в
оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів
виконання ним певних видів робіт на всіх видах занять.
Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння
студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної
дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.
При проведенні семестрового контролю екзаменатор має таку
документацію:
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- розглянутий на засіданні циклової комісії (із зазначенням номера
протоколу та дати засідання циклової комісії) комплект екзаменаційних
білетів;
- затверджені головою циклової комісії критерії оцінки рівня
підготовки студентів;
- відомість обліку успішності, яку екзаменатор отримує в завідуючого
відділенням напередодні або в день проведення семестрового контролю.
Екзамени проводяться згідно з білетами в усній або письмовій формі.
Форма проведення екзамену визначається цикловою комісією.
Питання екзаменаційного білета мають забезпечувати контроль знань
та навичок студентів з різних розділів (тем) курсу.
Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються протягом року
у викладача.
Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технологіїзабезпечена банком завдань:
- білети до підсумкового (семестрового) екзамену;
- завдання комплексної контрольної роботи;
- тестові завдання;
- виробничі задачі;
- ситуаційні завдання для практичних занять і самостійної роботи
студентів.
Освітньо-професійна програма є основою для навчальних і робочих
програм, які розробляються викладачами коледжу.
Навчальний план затверджується директором коледжу, відповідає
сучасним вимогам і нормативним документам. Він передбачає три цикли
дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної
та природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки.
Вивчення дисциплін забезпечує підготовку студентів на рівні освітньокваліфікаційних вимог спеціальності.
Робочі програми для викладання спеціальних дисциплін та
практичного навчання розроблені викладачами коледжу з урахуванням вимог
професійних характеристик, узгоджені і затверджені заступником директора
з навчальної роботи. Значна увага приділяється професійній спрямованості
тем програм.
Підготовка
молодших
спеціалістів
обов’язково
передбачає
застосування комп’ютерної техніки, що розміщена в спеціалізованих
кабінетах, а також доступна для роботи в бібліотеці, гуртожитку навчального
закладу.
Професійних навичок студенти набувають також у спеціалізованих
лабораторіях та кабінетах під час виконання лабораторних та практичних
робіт. Технологічна та переддипломна практики здійснюються на
структурних підрозділах регіональної філії «Донецька залізниця»
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акціонерного товариства «Українська залізниця» та на базових
підприємствах залізничного транспорту.
З метою розкриття творчого та інтелектуального потенціалу студентів
викладачі залучають їх до участі в конкурсах презентацій, в роботі науковопрактичних конференцій, семінарів. У навчальному закладі створені
відповідні умови для якісної підготовки до таких заходів, зокрема у
бібліотеці коледжу є можливість використання інтернет-ресурсів і
опрацювання сучасних фахових видань.
Навчальні плани, за якими здійснюється підготовка фахівців,
додаються.
Функціонування спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології відбувається з використанням необхідних
нормативних документів з організації освітнього процесу: Закон України
«Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», накази Міністерства освіти і
науки України № 450 від 07.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів
методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів», № 839 від
20.06.2007р. «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах з освітньопрофесійним рівнем молодшого спеціаліста» та іншими законодавчими
актами в межах повноважень.
Нормативний термін навчання для денної форми становить на базі
базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців, на базі повної
загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців.
Випускники коледжу, що здобули освіту за спеціальністю
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»,
здатні виконувати
професійну роботу, що відповідає Державному класифікатору професій ДК
003-2010.
Згідно з кваліфікаційними вимогами до електромеханіка він повинен:
- вирішувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної
діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і
методів відповідних наук, нести відповідальність за результати своєї
діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях;
- задовольняти потреби щодо перевезень пасажирів і вантажів при
безумовному забезпеченні безпеки руху та збереження вантажів, що
перевозяться;
- знати технічну та експлуатаційну характеристику станції,
технологічну документацію станції,
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- знати порядок приготування маршрутів приймання, відправлення та
перепустка поїздів на станції;
- розуміти соціальні й екологічні наслідки своєї професійної
діяльності, мати сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки стану
природного середовища й охорони довкілля;
- мати здатність щодо оволодіння основами економіки, організації
виробництва, праці й управління;
- організовувати роботу, нести особисту відповідальність за виконання
правил та інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки,
безпеки життєдіяльності, правил трудового законодавства;
- мати здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології спрямована на
оволодіння студентами системою базових знань та умінь з:
- основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку
загальної культури й соціалізації особистості, схильність до етичних
цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння
причинно-наслідкових зв’язків в розвитку суспільства і уміння їх
використовувати в професійній і соціальній діяльності;
- фундаментальних розділів математики в обсязі необхідному для
володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність
використовувати математичні методи в обраній професії;
- фундаментальних наук. Орієнтуватися у практичному стані
економіки країни;
- галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
- фундаментальних розділів професійної та практичної підготовки.
Міждисциплінарні зв’язки під час вивченні дисциплін професійної
підготовки дають змогу вільно орієнтуватися в системі організації перевезень
і управління на залізничному транспорті.
Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 151 Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології здійснюється відповідно до освітньопрофесійної програми молодшого спеціаліста, що визначає нормативну та
варіативну частину змісту навчання, практичну підготовку, державну
атестацію випускників , а також встановлює вимоги до змісту, обсягу та
рівня освітньої і професійної підготовки фахівців спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Освітньо-професійна програма встановлює:
- розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами
дисциплін, критеріями нормативності та вибірковості в кількості навчальних
годин/кредитів;
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- нормативну частину змісту навчання у навчальних елементах, її
обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньокваліфікаційної характеристики;
- рекомендований перелік навчальних дисциплін;
- форми контролю та державної атестації;
- нормативний термін навчання.
Освітньо-професійна програма містить:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки,
що
забезпечує певний освітній рівень;
- цикл професійної та практичної підготовки, що разом з попередніми
циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Навчальний план – це нормативний документ, що визначає перелік і
обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх
вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік
освітнього процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового
контролю.
Навчальний план створений таким чином, щоб забезпечити
гуманітарну, фундаментальну, загальнокультурну, професійну та практичну
підготовку фахівців. Під час підготовки фахівців значна увага приділяється
вивченню фундаментальних дисциплін та використанню здобутих знань з
метою вивчення профільних спеціальних дисциплін. Саме це спонукає
викладачів постійно працювати над розвитком міждисциплінарних зв'язків.
Відповідно до загального навчального плану та з метою конкретизації
щорічно складається робочий навчальний план, що містить перелік всіх
дисциплін з розподілом їх за
циклами підготовки, за семестрами,
визначається термін виконання курсових робіт, час на самостійну роботу, на
практичну підготовку та контрольні заходи.
Зміст робочого навчального плану складений згідно з
кваліфікаційними вимогами та відповідає кваліфікаційній характеристиці
фахівця спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології.
Робочий навчальний план має повне забезпечення навчальними
програмами з усіх дисциплін, які викладаються на спеціальності.
Програми навчальних дисциплін складаються викладачами циклової
комісії згідно з освітньо-професійною програмою. Всі розроблені програми
відповідають змісту і вимогам підготовки молодших спеціалістів - техніків з
з організації перевезень і управління на залізничному транспорті. Кожна
програма передбачає узгодження теоретичного і практичного матеріалу.
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Навчальний план підготовки фахівців містить у собі не тільки
теоретичну підготовку, а й практичне навчання.
Практична підготовка студентів коледжу є обов’язковим компонентом
освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня та має на
меті набуття студентами професійних навичок і вмінь.
Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності
під організаційно-методичним керівництвом викладача – керівника практики
від коледжу та спеціаліста з даного фаху – керівника практики від
підприємства, установи, організації.
Програма практичної підготовки студентів коледжу та терміни її
проведення визначені в навчальному плані. Організація практичної
підготовки регламентується
Положенням про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом
Міністерства освіти України № 93 від 08.04.93 року.
Метою практичного навчання студентів є:
- закріплення теоретичних знань на основі практичного навчання;
- поєднання теоретичної та практичної підготовки;
- уміння на практиці застосовувати професійні, організаторські та
управлінські уміння та навички;
- формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних
рішень;
- виховання потреби систематичного вдосконалення своїх знань для їх
практичного застосування;
- психологічна адаптація до конкретних умов «Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»
отримують диплом встановленого зразка освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст із зазначенням спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технологіїта присвоєнням кваліфікації: технік з
організації перевезень і управління на залізничному транспорті.
Цикл практичного навчання передбачає проходження студентами
навчальної практики з технології галузі та технічних засобів залізничного
транспорту на ІІ курсі, навчальної практики для отримання робітничої
професії, навчальної практики на виробництві, технологічної практики зі
спеціальності на ІІІ курсі, а також переддипломної практики на ІV курсі.
Практичне навчання здійснюється згідно з Положенням про
проведення практики студентів ВНЗ України, а також відповідно
затвердженого графіка навчального процесу.
Навчальні практики зі спеціальності проводяться на базі коледжу і на
базі структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця»
7

акціонерного товариства «Українська залізниця» з метою отримання робочої
професії.
Технологічна і переддипломна практики проводяться на базі
структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця»
акціонерного товариства «Українська залізниця» та на підприємствах і
установах за умови відповідності програмам практик. З метою належної
організації практик здійснюється попередня робота щодо укладання
договорів з підприємствами та установами.
Контроль за проходженням технологічної та переддипломної практик
здійснюють керівники практики від коледжу з числа викладачів спеціальних
дисциплін, завідувачі відділеннями. Керівники практики від коледжу
надають студентам програми практики, графіки-завдання, індивідуальні
завдання для оформлення щоденника-звіту з практики, пам'ятки з техніки
безпеки.
Після закінчення практики студент отримує відгук та рекомендовану
оцінку від керівника на підприємстві. Остаточна оцінка за практику
виставляється викладачем-керівником від коледжу. Вона складається з
результатів комісійної співбесіди зі студентом та наданого щоденника-звіту.
Успішне проходження технологічної та переддипломної практик
студентами коледжу на підприємствах у більшості випадків сприяє їх
подальшому працевлаштуванню.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.14. Розподіл змісту освітньо-професійної програми 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та максимальний
навчальний час за циклами підготовки
Всього за весь
Обов`язкова
Вибіркова
термін
№
компонента
компонента
навчання
з/ Цикл підготовки
п

кредиті
в

%

кредиті
в

%

кредиті
в

%

61,8

34,3
3

44,5

24,72

17,3

9,61

28,7

15,9
4

21

11,67

7,7

4,28

1

0,56

1

0,56

Дисципліни циклу
МПН

30,6

17

21

11,67

9,6

5,33

Екзамени

1,5

0,83

1,5

0,83

Цикл
професійної та
практичної
підготовки, в
тому числі:

118,2

65,6
7

72,5

40,28

45,7

25,39

Дисципліни
професійної
підготовки

90,2

50,1
1

45,5

25,28

44,7

24,83

Екзамени

5

2,78

5

2,78

Практична
підготовка

23

12,7
8

22

12,22

1

0,56

Всього за весь
термін навчання

180

100

117

65

63

35

Дисципліни циклу
ГСЕ
Екзамени

II

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.15. Нормативні дисципліни обов`язкової компоненти освітньопрофесійної програми 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Код н/д

1

Код
дисципліни

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики)

Кількість
кредитів
EKTS

Кількість
годин

3

4

5

2

Форма
підсумкового
контролю

6

Обов`язкова компонента
І. Загальна підготовка
1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної
підготовки
ОК 1 ГСЕ 1.01

Основи філософських
знань

1,5

45

залік

ОК 2 ГСЕ 1.02

Культурологія

1,5

45

залік

ОК 3 ГСЕ 1.03

Фізичне виховання

4,5

135

залік

ОК 4 ГСЕ 1.04

Історія України

1,5

45

іспит

ОК 5 ГСЕ 1.05

Соціологія

1,5

45

залік

ОК 6 ГСЕ 1.06

Економічна теорія

1,5

45

залік

1,5

45

іспит

ОК 7 ГСЕ 1.07

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

6

180

залік

ОК 8 ГСЕ 1.08

Іноземна мова (за
професійним
спрямуванням)

ОК 9 ГСЕ 1.09

Основи правознавства

1,5

45

залік

Всього:

21

630

2. Дисципліни математичної, природничо-наукової
підготовки
ОК 10 МПН 2.01

Основи вищої
математики

90

іспит

45

залік

3

Обчислювальна
ОК 11 МПН 2.02 техніка і
програмування

1,5
10

ОК 12 МПН 2.03 Фізика

3

90

іспит

ОК 13 МПН 2.04 Хімія

1,5

45

залік

ОК 14 МПН 2.05 Екологія

1,5

45

залік

90

іспит

90

залік

ОК 15 МПН 2.06

Електротехніка і
основи електроніки

3

ОК 16 МПН 2.07 Інженерна графіка

3

ОК 17 МПН 2.08

Безпека
життєдіяльності

ОК 18 МПН 2.09

Електричні
вимірювання

3

Всього:

21

45
залік

1,5
90

залік
630

ІІ. Професійна підготовка
3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.1 Дисципліни професійної підготовки
ОК 19 ПП 3.1.1

ОК 20 ПП 3.1.2

Основи охорони праці.
Охорона праці в
галузі*
Електроніка,
мікроелектроніка та
мікропроцесорна
техніка

ОК 21 ПП 3.1.3

Основи стандартизації

ОК 22 ПП 3.1.4

Основи автоматики і
дискретних пристроїв
СЦБ

ОК 23 ПП 3.1.5

Технічні засоби
електрозв'язку

ОК 24 ПП 3.1.6

Технічна експлуатація
залізниць та безпека
руху

ОК 25 ПП 3.1.7

60
іспит

2
60

іспит

2
1,5

45

залік

60
іспит

2
60

іспит

2

Автоматизовані
станційні системи
управління рухом
поїздів

90
іспит

3
120

4
11

КП, іспит

ОК 26 ПП 3.1.8

ОК 27 ПП 3.1.9

Автоматизовані
системи інтервального
регулювання рухом
поїздів
Автоматизованні
системи
телеуправління і
телесигналізації

Економіка, організація
ОК 30 ПП 3.1.12 і планування
виробництва
ОК 31 ПП 3.1.13

Основи управлінської
діяльності

ОК 32 ПП 3.1.14

Електропостачання
систем СЦБ

Системи
автоматичного
ОК 33 ПП 3.1.15 контролю технічного
стану рухомого складу
під час руху поїзду

ОК 35 ПП 3.1.17

Дипломне
проектування

іспит

3

Технологія галузі і
технічні засоби
ОК 29 ПП 3.1.11
залізничного
транспорту

Лабораторний
практикум на ПК

КП, іспит

3
90

Монтаж,
обслуговування,
ОК 28 ПП 3.1.10
ремонт і діагностика
пристроїв СЦБ

ОК 34 ПП 3.1.16

90

90
іспит

3
45

залік

1,5
120

КР, іспит

4
45

залік

1,5
60

залік

2
45

залік

1,5
45

залік

1,5
240
8

Всього:

45,5

Захист
диплома

1365

3.2 Практична підготовка
ОК 36 ПП 3.2.1

Навчальна практика
(для отримання
робітничої професії)
12

150
5

залік

ОК 37 ПП 3.2.2

Навчальна практика на
виробництві

2

ОК 38 ПП 3.2.3

Технологічна практика

12

ОК 39 ПП 3.2.4

Переддипломна
практика

3

Всього:

22

660

Всього по розділу 3:

67,5

2025

Екзамени:

7,5

225

60
залік
360

залік

90

Всього обов'язкової
компоненти ОПП:

Директор коледжу

залік

3510
117

Микола ЗІНЧЕНКО

13

Таблиця 2.16. Вибіркові дисципліни освітньої програми 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології

Вибіркові дисципліни циклу загальної та практичної підготовки
ВБ 1

ВБ 2

ВБ 3

ВБ 4

Електротехнічні
МПН 4.1.1 матеріали
ПП 4.1.2

залік
1,8

Навчальна практика
ТГ і ТЗЗТ

54
залік

1

30

4.2 Варіативна
компонента
загальної
підготовки**

15,5

465

4.3 Варіативна
компонента
професійної
підготовки**

44,7

1341

Всього вибіркової
компоненти ОПП:
Загальна кількість за ОПП:

1890
63
180

Директор коледжу

5400

Микола ЗІНЧЕНКО
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Пояснювальна записка до навчального плану

Код та найменування

151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури

Рівень вищої освіти

п’ятий за НРК

Освітньо-професійна програма

«Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті»
за спеціальністю 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
галузі знань 15 Автоматизація та
приладобудування

Форма навчання

- денна;

Кваліфікація

3113-електромеханік

Загальний обсяг у кредитах
Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної
системи (ЄКТС)
- денна форма навчання
-180 кредитів
Строк навчання:
- денна форма навчання
Навчальний план, затверджений

- 3 роки 10 місяців;
Наказом директора коледжу
№159-одс 24.06.2016

Відповідність вимогам стандарту
вищої освіти

Підготовки молодшого спеціаліста

Вимоги до рівня освіти осіб, які
можуть розпочати навчання
- денна форма навчання

- базова загальна середня освіта
15

Компетентності, якими

Програмні результати навчання

повинен оволодіти

Найменування
навчальних

здобувач

дисциплін,
практик

1

2

Застосування студентом таких Здатність продемонструвати
базових професійних умінь як:
розуміння, володіння, навички:

3
знання,

І Загальна підготовка
1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання, що передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК2 здатність зберігати та
примножувати
моральні,
культурні, наукові цінності і
досягнення
суспільства
на
основі розуміння історії та
закономірностей
розвитку
предметної області, її місця у
загальній системі знань про
природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і
технологій,використовувати
різні види та форми рухової
активності
для
активного
відпочинку
та
ведення
здорового способу життя;

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.

ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7

здатність

формулювати,
16

Основи
філософських
знань

розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК13 здатність діяти соціально
відповідально та свідомо;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні;

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.

ЗК2 здатність зберігати та
примножувати
моральні,
культурні, наукові цінності та
досягнення
суспільства
на
основі розуміння історії та
закономірностей
розвитку
предметної області, її місця у
загальній системі знань про
природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки
та технологій, використовувати
різні види та форми рухової
активності
для
активного
відпочинку
та
ведення
здорового способу життя;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК13 здатність діяти соціально
17

Культурологія

відповідально та свідомо.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК2 здатність зберігати та
примножувати
моральні,
культурні, наукові цінності і
досягнення
суспільства
на
основі розуміння історії та
закономірностей
розвитку
предметної області, її місця у
загальній системі знань про
природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і
технологій,використовувати
різні види та форми рухової
активності
для
активного
відпочинку
та
ведення
здорового способу життя;

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі АВ1
здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.

Фізичне
виховання

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення
АВ1 здатність адаптуватися до нових

Історія України

ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
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певних ситуаціях.
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні;

ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.

ЗК2 здатність зберігати та
примножувати
моральні,
культурні, наукові цінності та
досягнення
суспільства
на
основі розуміння історії та
закономірностей
розвитку
предметної області, її місця у
загальній системі знань про
природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки
та технологій, використовувати
різні види та форми рухової
активності
для
активного
відпочинку
та
ведення
здорового способу життя;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення АВ1 здатність адаптуватися до
нових ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
ЗК1 здатність реалізувати свої необхідність навчання впродовж усього
права і обов’язки як члена життя з метою поглиблення набутих та
суспільства,
усвідомлювати здобуття нових фахових знань;
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Соціологія

цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні;

АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.

ЗК2 здатність зберігати та
примножувати моральні,
культурні, наукові цінності та
досягнення суспільства на
основі розуміння історії та
закономірностей розвитку
предметної області, її місця у
загальній системі знань про
природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки
та технологій, використовувати
різні види та форми рухової
активності для активного
відпочинку та ведення
здорового способу життя;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
ЗК4 здатність давати відповіді, АВ2
здатність
усвідомлювати
пояснювати, розуміти
необхідність навчання впродовж усього
пояснення, звітувати
життя з метою поглиблення набутих та
державною мовою як усно, так і здобуття нових фахових знань;
письмово;
АВ3 здатність відповідально ставитися
ЗК8 здатність вчитися та до виконуваної роботи та досягати
оволодівати
сучасними поставленої мети з дотриманням вимог
знаннями;
професійної етики.
ЗК14 здатність діяти на основі
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Економічна
теорія

етичних міркувань (мотивів).
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.

Українська
мова (за
професійним
спрямуванням)

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати

Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)

ЗК13 здатність діяти соціально
відповідально та свідомо;
ЗК14 здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів);
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК34 здатність до ділових
комунікацій у професійній
сфері, уміння вести дискусію,
управляти
колективом
в
сучасних
умовах
роботи
залізничного
транспорту,
проводити виховну роботу по
зміцненню
трудової
і
виробничої
дисципліни,
використовувати знання основ
ділового спілкування, навичок
роботи в бригаді (зміні);
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
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застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК5 здатність спілкуватися
іноземною
мовою
на
достатньому для професійної
діяльності рівні;
ЗК8 здатність
оволодівати
знаннями

вчитися та
сучасними

ІК1 здатність вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній галузі професійної
діяльності або у процесі
навчання, що передбачає
застосування положень і
методів відповідних наук і
характеризується певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї діяльності та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні;

творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.

ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями.
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Основи
правознавства

2. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення;

Основи вищої
математики

ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і К1 уміння застосовувати усну та
свобод людини і громадянина в писемну форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
Україні;
іноземних мов.
ЗК3 здатність застосовувати АВ1 здатність адаптуватися до нових
знання у практичних ситуаціях ситуацій та приймати рішення;
з
фундаментальних розділів АВ2
здатність
усвідомлювати
математики
в
обсязі, необхідність навчання впродовж усього
необхідному для володіння життя з метою поглиблення набутих та
математичним
апаратом здобуття нових фахових знань;
відповідної галузі знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
ЗК4 здатність давати відповіді,
поставленої мети з дотриманням вимог
пояснювати,
розуміти
професійної етики.
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає

З1 здатність продемонструвати знання і Обчислювальна
розуміння математичних принципів, що
техніка і
лежать в основі автоматики та програмування
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З6 здатність продемонструвати знання
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застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;

сучасного стану справ та новітніх
технологій у галузі автоматизації та
приладобудування; вести періодичний
огляд
стану
пристроїв
та
приладів;своєчасно
виявляти
несправності пристроїв та приладів,
знати
причини
їх
появи;процес
усунення
виявленої несправності
пристроїв та приладів, забезпечуючи
безпеку
руху;
користуватись
контрольно-вимірювальними
приладами
при
обслуговуванні
пристроїв СЦБ.

ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
відповідної галузі знань;
вирішення
технічних
задач
ЗК4 здатність давати відповіді, спеціальності, використовуючи відомі
пояснювати,
розуміти методи;
пояснення,
звітувати У3 системно мислити та застосовувати
державною мовою в усній та творчі здібності для формування
писемній формах;
принципово нових ідей;
ЗК5 здатність спілкуватися У6 здійснювати пошук інформації в
іноземною
мовою
на різних джерелах для розв’язання задач
достатньому для професійної спеціальності;
діяльності рівні;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
ЗК6 навички використання
У10 виконувати відповідні виробничі
інформаційних
і
дослідження
та
застосовувати
комунікаційних технологій;
дослідницькі навички за професійною
ЗК7 здатність формулювати,
тематикою;
розробляти нові ідеї, проводити
У11 оцінювати отримані результати та
дослідження на відповідному
аргументовано захищати прийняті
рівні;
ЗК10 здатність до пошуку, рішення;

оброблення
та
аналізу К1 уміння застосовувати усну та
інформації з різних джерел;
писемну форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
ЗК15 здатність застосовувати
іноземних
мов.
АВ1
здатність
знання у практичних ситуаціях.
адаптуватися до нових ситуацій та
приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.
ІК1
здатність
вирішувати З1 здатність продемонструвати знання і
типові спеціалізовані задачі в розуміння математичних принципів, що
певній
галузі
професійної лежать в основі автоматики та
діяльності або у процесі комп’ютерно-інтегрованих технологій;
навчання,
що
передбачає З6 здатність продемонструвати знання
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застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;

сучасного стану справ та новітніх
технологій у галузі автоматизації та
приладобудування; вести періодичний
огляд
стану
пристроїв
та
приладів;своєчасно
виявляти
несправності пристроїв та приладів,
знати
причини
їх
появи;процес
усунення
виявленої несправності
пристроїв та приладів, забезпечуючи
безпеку
руху;
користуватись
контрольно-вимірювальними
приладами
при
обслуговуванні
пристроїв СЦБ.
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У5
розраховувати,
конструювати,
проектувати,
досліджувати,
експлуатувати,
ремонтувати,
налагоджувати типове для обраної
спеціалізації електроустаткування та
обладнання;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У10 виконувати відповідні виробничі
дослідження
та
застосовувати
дослідницькі навички за професійною
тематикою;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення;

ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу К1 уміння застосовувати усну та
інформації з різних джерел;
писемну форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
ЗК15 здатність застосовувати
іноземних мов.
знання у практичних ситуаціях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
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ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;

професійної етики.
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У10 виконувати відповідні виробничі
дослідження
та
застосовувати
дослідницькі навички за професійною
тематикою;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення;

Хімія

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
ЗК11
навики
здійснення поставленої мети з дотриманням вимог
безпечної діяльності;
професійної етики.
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК4 здатність давати відповіді,

У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У10 виконувати відповідні виробничі
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пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;

дослідження
та
застосовувати
дослідницькі навички за професійною
тематикою;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення;

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2
здатність
технічного
обслуговування і ремонту пристроїв
СЦБ;
виявлення
та
усунення
несправності приладів, що виникали
під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху
поїздів з встановленими швидкостями
для даної дільниці

К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
ЗК12прагнення до збереження АВ3 здатність відповідально ставитися
навколишнього середовища;
до виконуваної роботи та досягати
ЗК15 здатність застосовувати поставленої мети з дотриманням вимог
знання у практичних ситуаціях. професійної етики;

ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій;

У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У4 застосовувати знання технічних
характеристик,
конструкційних
особливостей, призначення і правил
експлуатації
устаткування
та
обладнання для вирішення технічних
задач спеціальності;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
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ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК13 здатність діяти соціально
відповідально та свідомо;
ЗК14 здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів);
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,

У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У8 ідентифікувати, класифікувати та
описувати роботу систем і їх
складових;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
У10 виконувати відповідні виробничі
дослідження
та
застосовувати
дослідницькі навички за професійною
тематикою;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
рішення.
К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.
З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З5 здатність продемонструвати знання
та уміння збирати, оброблювати,
аналізувати
та
систематизувати
науково-технічну
інформацію,
пов’язану з новітніми розробками щодо
складання технічної документації на
виконання
електромонтажних,
налагоджувальних
робіт,
систем
електричної
централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
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Інженерна
графіка

верховенства права, прав і У3 системно мислити та застосовувати
свобод людини і громадянина в творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
Україні;
У4 застосовувати знання технічних
ЗК6 навички використання характеристик,
конструкційних
інформаційних
і особливостей, призначення і правил
комунікаційних технологій;
експлуатації
устаткування
та
ЗК7 здатність формулювати, обладнання для вирішення технічних
розробляти нові ідеї, проводити задач спеціальності;
дослідження на відповідному У6 здійснювати пошук інформації в
рівні;
різних джерелах для розв’язання задач
ЗК8 здатність вчитися та спеціальності;
оволодівати
сучасними У7
ефективно
працювати
як
знаннями;
індивідуально, так і в колективі;
ЗК 9 здатність розробляти та У8 ідентифікувати, класифікувати та
управляти проектами;
описувати роботу систем і їх
ЗК10 здатність до пошуку, складових;
оброблення
та
аналізу У9 поєднувати теорію та практику, а
інформації з різних джерел;
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
ЗК11
навики
здійснення
завдань спеціальності з урахуванням
безпечної діяльності;
загальнолюдських
цінностей,
суспільних,
державних
та
виробничих
ЗК13 здатність діяти соціально
інтересів;
відповідально та свідомо;
ЗК14 здатність діяти на основі У10 виконувати відповідні виробничі
дослідження
та
застосовувати
етичних міркувань (мотивів);
дослідницькі навички за професійною
ЗК15 здатність застосовувати тематикою;
знання у практичних ситуаціях. У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано захищати прийняті
ФК32
здатність розуміти рішення.
соціальні й екологічні наслідки К1 уміння застосовувати усну та
своєї професійної діяльності, писемну форми
спілкування
як
мати сучасні уявлення про українською мовою, так і однією з
принципи моніторингу, оцінки іноземних мов
стану природного середовища АВ1 здатність адаптуватися до нових
й охорони довкілля.
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.
ІК1
здатність
вирішувати З3 здатність продемонструвати знання
Безпека
типові спеціалізовані задачі в при принаймні в одній з областей життєдіяльності
певній
галузі
професійної автоматики
та
комп’ютернодіяльності або у процесі інтегрованих технологій; виконання
навчання,
що
передбачає всіх видів ремонтних робіт згідно
застосування
положень
і типових технологічних процесів з
методів відповідних наук і технічного обслуговування та ремонту
характеризується
певною автоматизованих систем керування
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невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні;

рухом
поїздів
;
користування
вимірювальними
приладами
та
інструментом;
читати
технічну
документацію ; забезпечувати якість
виконання ремонтних робіт відповідно
до вимог технологічного процесу

З5 здатність продемонструвати знання
та уміння збирати, оброблювати,
аналізувати
та
систематизувати
науково-технічну
інформацію,
пов’язану з новітніми розробками щодо
складання технічної документації на
виконання
електромонтажних,
налагоджувальних
робіт,
систем
електричної
централізації,
автоблокування,
диспетчерської
ЗК3 здатність застосовувати централізації;
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів З6 здатність продемонструвати знання
математики
в
обсязі, сучасного стану справ та новітніх
необхідному для володіння технологій у галузі автоматизації та
математичним
апаратом приладобудування; вести періодичний
огляд
стану
пристроїв
та
відповідної галузі знань;
приладів;своєчасно
виявляти
ЗК4 здатність давати відповіді, несправності пристроїв та приладів,
пояснювати, розуміти
знати
причини
їх
появи;процес
пояснення, звітувати
усунення
виявленої несправності
державною мовою в усній та
пристроїв та приладів, забезпечуючи
писемній формах;
безпеку
руху;
користуватись
ЗК6 навички використання
контрольно-вимірювальними
інформаційних і
приладами
при
обслуговуванні
комунікаційних технологій;
пристроїв СЦБ.
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними З7
здатність
продемонструвати
знаннями;
розуміння впливу технічних рішень у
ЗК11
навики
здійснення суспільному,
економічному,
соціальному й екологічному контексті;
безпечної діяльності;
уміти своєчасно та якісно виконувати
ЗК12прагнення до збереження роботи згідно графіку технологічного
навколишнього середовища;
процесу; знаходити
і усувати
ЗК13 здатність діяти соціально пошкодження
в
пристроях
та
відповідально та свідомо;
приладах;оформляти
необхідну
ФК32
здатність розуміти документацію по технологічному стану
соціальні й екологічні наслідки станційних та перегінних систем
своєї професійної діяльності, керування рухом поїздів
мати сучасні уявлення про
принципи моніторингу, оцінки У5
розраховувати,
конструювати,
стану природного середовища й проектувати,
досліджувати,
експлуатувати,
ремонтувати,
охорони довкілля;
налагоджувати типове для обраної
ФК33 здатність організовувати спеціалізації електроустаткування та
роботу,
нести
особисту обладнання;
відповідальність за виконання У6 здійснювати пошук інформації в
правил та інструкцій з охорони
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праці,
пожежної
безпеки,
електробезпеки,
безпеки
життєдіяльності,
правил
трудового законодавства.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність
його
сталого
розвитку,
верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом

різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У10 виконувати відповідні виробничі
дослідження
та
застосовувати
дослідницькі навички за професійною
тематикою;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.
З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З5 здатність продемонструвати знання
та уміння збирати, оброблювати,
аналізувати
та
систематизувати
науково-технічну
інформацію,
пов’язану з новітніми розробками щодо
складання технічної документації на
виконання
електромонтажних,
налагоджувальних
робіт,
систем
електричної
централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У8 ідентифікувати, класифікувати та
описувати роботу систем і їх
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Електричні
вимірювання

складових;
У9 поєднувати теорію та практику, а
ЗК4 здатність давати відповіді, також приймати рішення , виробляти
пояснювати,
розуміти стратегію діяльності для вирішення
пояснення,
звітувати завдань спеціальності з урахуванням
державною мовою в усній та загальнолюдських
цінностей,
писемній формах;
суспільних, державних та виробничих
ЗК7 здатність формулювати, інтересів;
розробляти нові ідеї, проводити У10 виконувати відповідні виробничі
дослідження на відповідному дослідження
та
застосовувати
рівні;
дослідницькі навички за професійною
ЗК8 здатність вчитися та тематикою;
оволодівати
сучасними К1 уміння застосовувати усну та
знаннями;
писемну форми
спілкування
як
ЗК10 здатність до пошуку, українською мовою, так і однією з
оброблення
та
аналізу іноземних мов;
інформації з різних джерел;
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
ЗК11
навики
здійснення
АВ2
здатність
усвідомлювати
безпечної діяльності;
необхідність навчання впродовж усього
ЗК15 здатність застосовувати життя з метою поглиблення набутих та
знання у практичних ситуаціях. здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.
ІІ. Професійна підготовка
відповідної галузі знань;

3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.1 Дисципліни професійної підготовки
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.

З3 здатність продемонструвати знання
Основи
при принаймні в одній з областей охорони праці.
автоматики та комп’ютерно-інтегрованих Охорона праці
технологій; виконання всіх видів ремонтних
в галузі. *
робіт згідно типових технологічних процесів
з технічного обслуговування та ремонту
автоматизованих систем керування рухом
поїздів ; користування вимірювальними
приладами та інструментом; читати технічну
документацію ; забезпечувати якість
виконання ремонтних робіт відповідно до
вимог технологічного процесу

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
ЗК4 здатність давати відповіді, аналізувати та систематизувати науковопояснювати, розуміти
технічну інформацію, пов’язану з
пояснення, звітувати
новітніми розробками щодо складання
державною мовою як усно, так і технічної документації на виконання
письмово;
електромонтажних, налагоджувальних
ЗК11
навики
здійснення робіт, систем електричної централізації,
безпечної діяльності;
автоблокування,
диспетчерської
ЗК12 прагнення до збереження централізації;
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навколишнього середовища;
У1 застосовувати знання та розуміння
ЗК15 здатність застосовувати для ідентифікації, формулювання та
технічних
задач
знання у практичних ситуаціях. вирішення
спеціальності, використовуючи відомі
ФК17 базові знання основних методи;
нормативно-правових актів та У6 здійснювати пошук інформації в
довідкових матеріалів, чинних різних джерелах для розв’язання задач
стандартів і технічних умов, спеціальності;
інструкцій
та
інших У7
ефективно
працювати
як
нормативно-розпорядчих
індивідуально, так і в колективі;
документів
в
галузі У8 ідентифікувати, класифікувати та
залізничного транспорту;уміти описувати роботу систем і їх складових;
аналізувати
та
планувати У9 поєднувати теорію та практику, а
роботу
і
обробляти також приймати рішення , виробляти
інформацію;уміти організувати стратегію діяльності для вирішення
виробничий
процес; завдань спеціальності з урахуванням
забезпечувати
виконання загальнолюдських
цінностей,
графіків
ведення
робіт; суспільних, державних та виробничих
організувати
підвищення інтересів;
кваліфікації
робочих
по У10 виконувати відповідні виробничі
впровадженню
передових дослідження
та
застосовувати
методів і прийомів праці; дослідницькі навички за професійною
забезпечувати виконання вимог тематикою;
безпеки
руху
поїздів, У11 оцінювати отримані результати та
життєдіяльності та охорони аргументовано
захищати
прийняті
праці;управляти
ходом
технологічного процесу; вести і рішення;
оформляти
документацію
дільниці
(відділення);
здійснювати
інструктаж,
підготовку,
комплектування,
розміщення робочих і бригад.
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК23 здатність розуміти і
враховувати
соціальні,
екологічні, етичні,економічні
аспекти, що впливають на
формування технічних рішень;
ФК31 навички щодо уявлення
про принципи моніторингу,
оцінки
стану
природного
середовища, основ загальної,
системної
і
прикладної
екології,
принципах
оптимального
природокористування,
розуміння
соціальних
і

К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.
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екологічних наслідків своєї
професійної діяльності.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З7
здатність
продемонструвати
розуміння впливу технічних рішень у
суспільному, економічному, соціальному
й екологічному контексті; уміти своєчасно

та якісно виконувати роботи згідно графіку
технологічного процесу; знаходити
і
усувати пошкодження в пристроях та
приладах;оформляти
необхідну
документацію по технологічному стану
станційних та перегінних систем керування
ЗК3
здатність
застосовувати рухом поїздів
знання у практичних ситуаціях з
фундаментальних
розділів У1 застосовувати знання та розуміння
математики, в обсязі, необхідному для ідентифікації, формулювання та
технічних
задач
для
володіння
математичним вирішення
апаратом відповідної галузі знань; спеціальності, використовуючи відомі

ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з
різних джерел;

ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК22 здатність використовувати
та впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв, систем та комплексів,
зокрема з метою підвищення їх
ефективності;
ФК28
уміння
проектувати
системи та їх елементи з
урахуванням
усіх
аспектів
поставленої задачі, включаючи
створення,
налагодження,
експлуатацію,
технічне
обслуговування та утилізацію.

методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
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Електроніка,
мікроелектроніка та
мікропроцесорна техніка

АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;

З2 здатність технічного обслуговування і
ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху поїздів з
встановленими швидкостями для даної
дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
ЗК4 здатність давати відповіді,
робіт, систем електричної централізації,
пояснювати, розуміти
автоблокування,
диспетчерської
пояснення, звітувати
централізації;
державною мовою як усно, так і
З7
здатність
продемонструвати
письмово;
розуміння впливу технічних рішень у
ЗК7 здатність формулювати,
суспільному, економічному, соціальному
розробляти нові ідеї, проводити
й екологічному контексті; уміти своєчасно
дослідження на відповідному та якісно виконувати роботи згідно графіку
рівні;
технологічного процесу; знаходити
і
ЗК8
здатність
вчитися
і усувати пошкодження в пристроях та
оволодівати
сучасними приладах;оформляти
необхідну
знаннями;
документацію по технологічному стану
ЗК10 здатність до пошуку, станційних та перегінних систем керування
оброблення
та
аналізу рухом поїздів
інформації з різних джерел;
У1 застосовувати знання та розуміння
ЗК11
навики
здійснення для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
безпечної діяльності;
спеціальності, використовуючи відомі
ЗК12 прагнення до збереження методи;
навколишнього середовища;
У2 застосовувати знання та розуміння
ФК17 базові знання основних для розв’язування виробничих задач і
нормативно-правових актів та проведення
аналізу
в
системах,
довідкових матеріалів, чинних характерних для обраної спеціальності;
стандартів і технічних умов, У6 здійснювати пошук інформації в
інструкцій
та
інших різних джерелах для розв’язання задач
нормативно-розпорядчих
спеціальності;
документів
в
галузі У7
ефективно
працювати
як
залізничного транспорту;уміти індивідуально, так і в колективі;
аналізувати
та
планувати У10 виконувати відповідні виробничі
роботу
і
обробляти дослідження
та
застосовувати
інформацію;уміти організувати дослідницькі навички за професійною
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Основи
стандартизації

виробничий
процес;
забезпечувати
виконання
графіків
ведення
робіт;
організувати
підвищення
кваліфікації
робочих
по
впровадженню
передових
методів і прийомів праці;
забезпечувати виконання вимог
безпеки
руху
поїздів,
життєдіяльності та охорони
праці;управляти
ходом
технологічного процесу;вести і
оформляти
документацію
дільниці
(відділення);здійснювати
інструктаж,
підготовку,
комплектування,
розміщення
робочих і бригад.
ФК18 базові знання технічних
характеристик, конструктивних
особливостей, призначення і
правил експлуатації систем
автоматики та комп’ютерного
телекерування рухом поїздів на
залізничному транспорті та
метрополітену; знання у сфері
напівпровідникової елементної
бази,
мікропроцесорної
техніки,
теорії
передачі,
збереження, аналізу інформації
у цифровому вигляді.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3
здатність
застосовувати
знання у практичних ситуаціях з
фундаментальних
розділів
математики, в обсязі, необхідному
для
володіння
математичним
апаратом відповідної галузі знань;

ЗК4 здатність давати відповіді,

тематикою;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано
захищати
прийняті
рішення;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування і
ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху поїздів з
встановленими швидкостями для даної
дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
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Основи
автоматики і
дискретних
пристроїв

пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з
різних джерел;
ЗК11 навики здійснення безпечної
діяльності;

ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК20 знання основ охорони праці,
виробничої санітарії і пожежної
безпеки під час роботи з
устаткуванням та обладнанням;
ФК25 здатність використовувати
знання
й
уміння
для
розрахунку,вибору, впровадження,
ремонту,
та
проектування
сучасних систем автоблокування і
електричної
централізації,
автоматичної
переїзної
сигналізації (АПС), автоматичної
локомотивної сигналізації (АЛС),
диспетчерського контролю (ДК),
диспетчерської централізації на
залізничному
транспорті,
метрополітені та їх складових;
ФК26 уміння ідентифікувати,
класифікувати
та
описувати
роботу систем складових шляхом
використання
аналітичних
методів,
аналіз
та
пошук
несправностей
у
системах
автоматики
та
дискретних
пристроїв;
ФК29
уміння
розв'язувати
спеціалізовані задачі, критично
оцінювати отримані результати
та захищати прийняті рішення;

У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

ФК33 здатність нести особисту
відповідальність за виконання
вимог стандартів і норм,
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правил
та
інструкцій
з
експлуатації залізниць, вимог з
охорони праці й безпеки руху.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ФК22 здатність використовувати
та впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв, систем та комплексів,
зокрема з метою підвищення їх
ефективності.

З1 здатність продемонструвати знання і Технічні засоби
розуміння математичних принципів, що електрозв'язку
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.
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ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК12 прагнення до збереження
навколишнього середовища;
ФК16 здатність аналізувати
параметри
та
показники
функціонування транспортних
процесів
і
систем,
накопичувати базові уявлення
про схему залізниць України,
географічне
розташування
станцій
та
великих
індустріальних центрів;

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування і
ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху поїздів з
встановленими швидкостями для даної
дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.

ФК22 здатність
виявляти
несправності та пошкодження
вагонів, що створюють загрозу
безпеці руху або спричиняють
забруднення
навколишнього
природного середовища;
ФК26 здатність знати технічну
та
експлуатаційну
характеристику
станції,
технологічну
документацію
станції,
відомості
про
організацію
виконання
технологічного процесу роботи
станції, оперативне планування
роботи станції;
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ФК32
здатність розуміти
ситуацій та приймати рішення;
соціальні й екологічні наслідки
АВ2
здатність
усвідомлювати
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Технічна
експлуатація
залізниць і
безпека руху

своєї професійної діяльності,
мати сучасні уявлення про
принципи моніторингу, оцінки
стану природного середовища й
охорони довкілля;
ФК33 здатність організовувати
роботу,
нести
особисту
відповідальність за виконання
правил та інструкцій з охорони
праці,
пожежної
безпеки,
електробезпеки,
безпеки
життєдіяльності,
правил
трудового законодавства.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3
здатність
застосовувати
знання у практичних ситуаціях з
фундаментальних
розділів
математики, в обсязі, необхідному
для
володіння
математичним
апаратом відповідної галузі знань;

ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з
різних джерел;
ЗК11 навики здійснення безпечної
діяльності;

ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального

необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування і
ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху поїздів з
встановленими швидкостями для даної
дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
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Автоматизовані
станційні
системи
управління
рухом поїздів

призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК22 здатність використовувати
та впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв, систем та комплексів,
зокрема з метою підвищення їх
ефективності;
ФК28
уміння
проектувати
системи та їх елементи з
урахуванням
усіх
аспектів
поставленої задачі, включаючи
створення,
налагодження,
експлуатацію,
технічне
обслуговування та утилізацію;
ФК29
уміння
розв'язувати
спеціалізовані задачі, критично
оцінювати отримані результати
та захищати прийняті рішення.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3
здатність
застосовувати
знання у практичних ситуаціях з
фундаментальних
розділів
математики, в обсязі, необхідному
для
володіння
математичним
апаратом відповідної галузі знань;

ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;

також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.
З1 здатність продемонструвати знання і Автоматизовані
системи
розуміння математичних принципів, що
інтервального
лежать в основі автоматики та
регулювання
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
рухом
поїздів
З2 здатність технічного обслуговування і
ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху поїздів з
встановленими швидкостями для даної
дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
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ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з
різних джерел;
ЗК11 навики здійснення безпечної
діяльності;

ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального
призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК22
здатність
використовувати
та
впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;

спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування..

ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
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автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
ФК28 уміння проектувати
системи та їх елементи з
урахуванням усіх аспектів
поставленої
задачі,
включаючи
створення,
налагодження, експлуатацію,
технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування,ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку
залізничної галузі.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ФК20 знання основ охорони

З1 здатність продемонструвати знання і Автоматизован
ні системи
розуміння математичних принципів, що
телеуправління
лежать в основі автоматики та
і
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування і телесигналізації
ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху поїздів з
встановленими швидкостями для даної
дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
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праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;

У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.

ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування, ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку АВ1 здатність адаптуватися до нових
залізничної галузі.
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

44

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального
призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2
здатність
технічного
обслуговування і ремонту пристроїв
СЦБ;
виявлення
та
усунення
несправності приладів, що виникали під
часу
руху
поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху
поїздів з встановленими швидкостями
для даної дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
0

Монтаж,
обслуговування, ремонт і
діагностика
пристроїв СЦБ

впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;

ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.

АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
ФК26 уміння ідентифікувати, АВ4 здатність демонструвати розуміння
класифікувати та описувати основних засад охорони праці та безпеки
роботу
систем
складових життєдіяльності та їх застосування.
шляхом
використання
аналітичних методів, аналіз та
пошук
несправностей
у
системах
автоматики
та
дискретних пристроїв;
ФК27
уміння
аналізувати
проблему
та
визначати
обмеження, у тому числі
зумовлені проблемами сталого
розвитку,
впливу
на
навколишнє середовище та
безпеку життєдіяльності.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях.
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2
здатність
технічного
обслуговування і ремонту пристроїв
СЦБ;
виявлення
та
усунення
несправності приладів, що виникали під
часу
руху
поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху
поїздів з встановленими швидкостями
для даної дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
1

Технологія
галузі і
технічні
засоби
залізничного
транспорту

знаннями;
для ідентифікації, формулювання та
ЗК11
навики
здійснення вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
безпечної діяльності;
методи;
ЗК12 прагнення до збереження У2 застосовувати знання та розуміння
навколишнього середовища;
для розв’язування виробничих задач і
ФК17 базові знання основних проведення
аналізу
в
системах,
нормативно-правових актів та характерних для обраної спеціальності;
довідкових матеріалів, чинних У3 системно мислити та застосовувати
стандартів і технічних умов, творчі здібності для формування
інструкцій
та
інших принципово нових ідей;
нормативно-розпорядчих
У6 здійснювати пошук інформації в
документів
в
галузі різних джерелах для розв’язання задач
залізничного транспорту;уміти спеціальності;
аналізувати
та
планувати У7
ефективно
працювати
як
роботу
і
обробляти індивідуально, так і в колективі;
інформацію;уміти організувати У9 поєднувати теорію та практику, а
виробничий
процес; також приймати рішення , виробляти
забезпечувати
виконання стратегію діяльності для вирішення
графіків
ведення
робіт; завдань спеціальності з урахуванням
організувати
підвищення загальнолюдських
цінностей,
кваліфікації
робочих
по суспільних, державних та виробничих
впровадженню
передових інтересів;
методів і прийомів праці; К1 уміння застосовувати усну та
забезпечувати виконання вимог писемну
форми
спілкування
як
безпеки
руху
поїздів, українською мовою, так і однією з
життєдіяльності та охорони іноземних мов;
праці;управляти
ходом К2
здатність
використання
технологічного процесу;вести і різноманітних
методів,
зокрема
оформляти
документацію інформаційних
технологій,
для
дільниці
ефективного
спілкування
на
(відділення);здійснювати
професійному та соціальному рівнях.
інструктаж,
підготовку,
комплектування,
розміщення АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
робочих і бригад.
АВ2
здатність
усвідомлювати
ФК27
уміння
аналізувати необхідність навчання впродовж усього
проблему
та
визначати життя з метою поглиблення набутих та
обмеження, у тому числі здобуття нових фахових знань;
зумовлені проблемами сталого АВ3 здатність відповідально ставитися
розвитку,
впливу
на до виконуваної роботи та досягати
навколишнє середовище та поставленої мети з дотриманням вимог
безпеку життєдіяльності;
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
ФК31 навички щодо уявлення
основних засад охорони праці та безпеки
про принципи моніторингу,
життєдіяльності та їх застосування.
оцінки
стану
природного
середовища, основ загальної,
системної
і
прикладної
екології,
принципах
оптимального
природокористування,
розуміння
соціальних
і
екологічних наслідків своєї
2

професійної діяльності.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК17 базові знання основних
нормативно-правових актів та
довідкових матеріалів, чинних
стандартів і технічних умов,
інструкцій
та
інших
нормативно-розпорядчих
документів
в
галузі
залізничного транспорту;уміти
аналізувати
та
планувати
роботу
і
обробляти
інформацію;уміти організувати
виробничий
процес;
забезпечувати
виконання
графіків
ведення
робіт;
організувати
підвищення
кваліфікації
робочих
по
впровадженню
передових
методів і прийомів праці;
забезпечувати виконання вимог
безпеки
руху
поїздів,

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2
здатність
технічного
обслуговування і ремонту пристроїв
СЦБ;
виявлення
та
усунення
несправності приладів, що виникали під
часу
руху
поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху
поїздів з встановленими швидкостями
для даної дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
3

Економіка,
організація і
планування
виробництва

життєдіяльності та охорони
праці;управляти
ходом
технологічного процесу;вести і
оформляти
документацію
дільниці
(відділення);здійснювати
інструктаж,
підготовку,
комплектування,
розміщення
робочих і бригад.
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК22
здатність
використовувати
та
впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;

інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2
здатність
технічного
обслуговування і ремонту пристроїв
СЦБ;
виявлення
та
усунення
несправності приладів, що виникали під
часу
руху
поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху
поїздів з встановленими швидкостями
для даної дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
ЗК4 здатність давати відповіді, У1 застосовувати знання та розуміння
пояснювати, розуміти
для ідентифікації, формулювання та
пояснення, звітувати
вирішення
технічних
задач
державною мовою як усно, так і спеціальності, використовуючи відомі
письмово;
методи;
ЗК7 здатність формулювати, У2 застосовувати знання та розуміння
ЗК1 здатність реалізувати свої
права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та
необхідність
його
сталого
розвитку, верховенства права, прав
і свобод людини і громадянина в
Україні;
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Основи
управлінської
діяльності

розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК22
здатність
використовувати
та
впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;
ФК23 здатність розуміти і
враховувати
соціальні,
екологічні, етичні,економічні
аспекти, що впливають на
формування технічних рішень.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;

для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.
З1 здатність продемонструвати знання і Електропостача
розуміння математичних принципів, що ння систем СЦБ
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування і
ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали під часу руху поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху поїздів з
встановленими швидкостями для даної
дільниці

З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковоЗК3 здатність застосовувати
технічну інформацію, пов’язану з
знання у практичних ситуаціях
новітніми розробками щодо складання
з
фундаментальних розділів
5

математики,
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
ФК26 уміння ідентифікувати,
класифікувати та описувати
роботу
систем
складових
шляхом
використання
аналітичних методів, аналіз та

технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.
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пошук
несправностей
системах
автоматики
дискретних пристроїв;

у
та

ФК29 уміння розв'язувати
спеціалізовані
задачі,
критично оцінювати отримані
результати
та
захищати
прийняті рішення;
ФК33 здатність нести особисту
відповідальність за виконання
вимог стандартів і норм, правил
та інструкцій з експлуатації
залізниць, вимог з охорони
праці й безпеки руху.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального
призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2
здатність
технічного
обслуговування і ремонту пристроїв
СЦБ;
виявлення
та
усунення
несправності приладів, що виникали під
часу
руху
поїздів;забезпечення
безперебійного та безпечного руху
поїздів з встановленими швидкостями
для даної дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
7

Системи
автоматичного
контролю
технічного
стану рухомого
складу під час
руху поїзду

переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
ФК26 уміння ідентифікувати,
класифікувати та описувати
роботу
систем
складових
шляхом
використання
аналітичних методів, аналіз та
пошук
несправностей
у
системах
автоматики
та
дискретних пристроїв;

спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

ФК27
уміння
аналізувати
проблему
та
визначати
обмеження, у тому числі
зумовлені проблемами сталого
розвитку,
впливу
на
навколишнє середовище та
безпеку життєдіяльності.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
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Лабораторний
практикум на
ПК

невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК11 навики здійснення безпечної
діяльності;

ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального
призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК20 знання основ охорони праці,
виробничої санітарії і пожежної
безпеки під час роботи з
устаткуванням та обладнанням;
ФК25 здатність використовувати
знання
й
уміння
для
розрахунку,вибору, впровадження,
ремонту,
та
проектування
сучасних систем автоблокування і
електричної
централізації,
автоматичної
переїзної
сигналізації (АПС), автоматичної
локомотивної сигналізації (АЛС),
диспетчерського контролю (ДК),
диспетчерської централізації на
залізничному
транспорті,
метрополітені та їх складових;

новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.
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ФК26 уміння ідентифікувати,
класифікувати
та
описувати
роботу систем складових шляхом
використання
аналітичних
методів,
аналіз
та
пошук
несправностей
у
системах
автоматики
та
дискретних
пристроїв;
ФК27
уміння
аналізувати
проблему та визначати обмеження,
у
тому
числі
зумовлені
проблемами сталого розвитку,
впливу на навколишнє середовище
та безпеку життєдіяльності.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики,
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування
і ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали
під
часу
руху
поїздів;забезпечення безперебійного та
безпечного
руху
поїздів
з
встановленими швидкостями для даної
дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
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Дипломне
проектування

ЗК11
навики
здійснення індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
безпечної діяльності;
також приймати рішення , виробляти
ЗК15 здатність застосовувати стратегію діяльності для вирішення
знання у практичних ситуаціях. завдань спеціальності з урахуванням
ФК16 базові знання: понять і загальнолюдських
цінностей,
методів,
необхідних для суспільних, державних та виробничих
розуміння принципів роботи інтересів;
та
функціонального К1 уміння застосовувати усну та
призначення сучасних систем писемну
форми
спілкування
як
автоблокування і електричної українською мовою, так і однією з
централізації,
автоматичної іноземних мов;
переїзної сигналізації (АПС), К2
здатність
використання
автоматичної
локомотивної різноманітних
методів,
зокрема
сигналізації
(АЛС), інформаційних
технологій,
для
диспетчерського
контролю ефективного
спілкування
на
(ДК),
диспетчерської професійному та соціальному рівнях.
централізації на залізничному АВ1 здатність адаптуватися до нових
транспорті та метрополітені;
ситуацій та приймати рішення;
ФК20 знання основ охорони АВ2
здатність
усвідомлювати
праці, виробничої санітарії і необхідність навчання впродовж усього
пожежної безпеки під час життя з метою поглиблення набутих та
роботи з устаткуванням та здобуття нових фахових знань;
обладнанням;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
ФК22
здатність
поставленої мети з дотриманням вимог
використовувати
та
професійної етики;
впроваджувати нові технології,
АВ4 здатність демонструвати розуміння
брати участь в модернізації та
основних засад охорони праці та безпеки
реконструкції
обладнання,
життєдіяльності та їх застосування.
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;
ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
ФК28 уміння проектувати
системи та їх елементи з
урахуванням усіх аспектів
поставленої
задачі,
11

включаючи
створення,
налагодження, експлуатацію,
технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування,ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку
залізничної галузі.
3.2 Практична підготовка
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики,
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування
і ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали
під
часу
руху
поїздів;забезпечення безперебійного та
безпечного
руху
поїздів
з
встановленими швидкостями для даної
дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності
для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
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Навчальна
практика (для
отримання
робітничої
професії)

оброблення
та
аналізу різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
інформації з різних джерел;
У7
ефективно
працювати
як
ЗК11
навики
здійснення індивідуально, так і в колективі;
безпечної діяльності;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
ЗК15 здатність застосовувати
стратегію діяльності для вирішення
знання у практичних ситуаціях.
завдань спеціальності з урахуванням
ФК16 базові знання: понять і
загальнолюдських
цінностей,
методів,
необхідних для
суспільних, державних та виробничих
розуміння принципів роботи
інтересів;
та
функціонального
К1 уміння застосовувати усну та
призначення сучасних систем
писемну
форми
спілкування
як
автоблокування і електричної
українською мовою, так і однією з
централізації,
автоматичної
іноземних мов;
переїзної сигналізації (АПС),
К2
здатність
використання
автоматичної
локомотивної
різноманітних
методів,
зокрема
сигналізації
(АЛС),
інформаційних
технологій,
для
диспетчерського
контролю
ефективного
спілкування
на
(ДК),
диспетчерської
професійному та соціальному рівнях.
централізації на залізничному
АВ1 здатність адаптуватися до нових
транспорті та метрополітені;
ситуацій та приймати рішення;
ФК20 знання основ охорони
АВ2
здатність
усвідомлювати
праці, виробничої санітарії і
необхідність навчання впродовж усього
пожежної безпеки під час
життя з метою поглиблення набутих та
роботи з устаткуванням та
здобуття нових фахових знань;
обладнанням;
АВ3 здатність відповідально ставитися
ФК22
здатність до виконуваної роботи та досягати
використовувати
та поставленої мети з дотриманням вимог
впроваджувати нові технології, професійної етики;
брати участь в модернізації та АВ4 здатність демонструвати розуміння
реконструкції
обладнання, основних засад охорони праці та безпеки
пристроїв,
систем
та життєдіяльності та їх застосування.
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;
ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
ФК28 уміння проектувати
системи та їх елементи з
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урахуванням усіх аспектів
поставленої
задачі,
включаючи
створення,
налагодження, експлуатацію,
технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування,ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку
залізничної галузі.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики,
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування
і ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали
під
часу
руху
поїздів;забезпечення безперебійного та
безпечного
руху
поїздів
з
встановленими швидкостями для даної
дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
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Навчальна
практика на
виробництві

ЗК10 здатність до пошуку, різних джерелах для розв’язання задач
оброблення
та
аналізу спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
інформації з різних джерел;
індивідуально, так і в колективі;
ЗК11
навики
здійснення У9 поєднувати теорію та практику, а
безпечної діяльності;
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
ЗК15 здатність застосовувати
завдань спеціальності з урахуванням
знання у практичних ситуаціях.
загальнолюдських
цінностей,
ФК16 базові знання: понять і
суспільних, державних та виробничих
методів,
необхідних для
інтересів;
розуміння принципів роботи
К1 уміння застосовувати усну та
та
функціонального
писемну
форми
спілкування
як
призначення сучасних систем
українською мовою, так і однією з
автоблокування і електричної
іноземних мов;
централізації,
автоматичної
К2
здатність
використання
переїзної сигналізації (АПС),
різноманітних
методів,
зокрема
автоматичної
локомотивної
інформаційних
технологій,
для
сигналізації
(АЛС),
ефективного
спілкування
на
диспетчерського
контролю
професійному та соціальному рівнях.
(ДК),
диспетчерської
АВ1 здатність адаптуватися до нових
централізації на залізничному
ситуацій та приймати рішення;
транспорті та метрополітені;
АВ2
здатність
усвідомлювати
ФК20 знання основ охорони
необхідність навчання впродовж усього
праці, виробничої санітарії і
життя з метою поглиблення набутих та
пожежної безпеки під час
здобуття нових фахових знань;
роботи з устаткуванням та
АВ3 здатність відповідально ставитися
обладнанням;
до виконуваної роботи та досягати
ФК22
здатність поставленої мети з дотриманням вимог
використовувати
та професійної етики;
впроваджувати нові технології, АВ4 здатність демонструвати розуміння
брати участь в модернізації та основних засад охорони праці та безпеки
реконструкції
обладнання, життєдіяльності та їх застосування.
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;
ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
ФК28

уміння

проектувати
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системи та їх елементи з
урахуванням усіх аспектів
поставленої
задачі,
включаючи
створення,
налагодження, експлуатацію,
технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування,ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку
залізничної галузі.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики,
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та

З1 здатність продемонструвати знання і Технологічна
розуміння математичних принципів, що практика
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування
і ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали
під
часу
руху
поїздів;забезпечення безперебійного та
безпечного
руху
поїздів
з
встановленими швидкостями для даної
дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
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управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального
призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК22
здатність
використовувати
та
впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;

У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
17

ФК28 уміння проектувати
системи та їх елементи з
урахуванням усіх аспектів
поставленої
задачі,
включаючи
створення,
налагодження, експлуатацію,
технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування,ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку
залізничної галузі.
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики,
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;

З1 здатність продемонструвати знання і Переддипломна
розуміння математичних принципів, що практика
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування
і ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали
під
часу
руху
поїздів;забезпечення безперебійного та
безпечного
руху
поїздів
з
встановленими швидкостями для даної
дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
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ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального
призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК22
здатність
використовувати
та
впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;

принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

ФК25
здатність
використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
19

складових;
ФК28 уміння проектувати
системи та їх елементи з
урахуванням усіх аспектів
поставленої
задачі,
включаючи
створення,
налагодження, експлуатацію,
технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування,ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку
залізничної галузі.

4.1 Вибірковий блок навчальних дисциплін
ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом
відповідної галузі знань.
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати,
розуміти
пояснення,
звітувати
державною мовою в усній та
писемній формах;
ЗК6 навички використання
інформаційних
і

З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування
і ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали
під
часу
руху
поїздів;забезпечення безперебійного та
безпечного
руху
поїздів
з
встановленими швидкостями для даної
дільниці
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей.
У4 застосовувати знання технічних
характеристик,
конструкційних
особливостей, призначення і правил
експлуатації устаткування та обладнання
для
вирішення
технічних
задач
спеціальності;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
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комунікаційних технологій;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8 здатність вчитися та
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК13 здатність діяти соціально
відповідально та свідомо;
ЗК14 здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів);
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.

ІК1
здатність
вирішувати
типові спеціалізовані задачі в
певній
галузі
професійної
діяльності або у процесі
навчання,
що
передбачає
застосування
положень
і
методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю умов, нести
відповідальність за результати
своєї
діяльності
та
контролювати інших осіб у
певних ситуаціях;
ЗК3 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях
з
фундаментальних розділів
математики,
в
обсязі,
необхідному для володіння
математичним
апаратом

спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У8 ідентифікувати, класифікувати та
описувати роботу систем і їх складових;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
У10 виконувати відповідні виробничі
дослідження
та
застосовувати
дослідницькі навички за професійною
тематикою;
У11 оцінювати отримані результати та
аргументовано
захищати
прийняті
рішення.
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.
З1 здатність продемонструвати знання і
розуміння математичних принципів, що
лежать в основі автоматики та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування
і ремонту пристроїв СЦБ; виявлення та
усунення несправності приладів, що
виникали
під
часу
руху
поїздів;забезпечення безперебійного та
безпечного
руху
поїздів
з
встановленими швидкостями для даної
дільниці
З5 здатність продемонструвати знання та
уміння
збирати,
оброблювати,
аналізувати та систематизувати науковотехнічну інформацію, пов’язану з
новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання
електромонтажних, налагоджувальних
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відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді,
пояснювати, розуміти
пояснення, звітувати
державною мовою як усно, так і
письмово;
ЗК7 здатність формулювати,
розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному
рівні;
ЗК8
здатність
вчитися
і
оволодівати
сучасними
знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та
управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел;
ЗК11
навики
здійснення
безпечної діяльності;
ЗК15 здатність застосовувати
знання у практичних ситуаціях.
ФК16 базові знання: понять і
методів,
необхідних для
розуміння принципів роботи
та
функціонального
призначення сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті та метрополітені;
ФК20 знання основ охорони
праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час
роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК22
здатність
використовувати
та
впроваджувати нові технології,
брати участь в модернізації та
реконструкції
обладнання,
пристроїв,
систем
та
комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;
ФК25

робіт, систем електричної централізації,
автоблокування,
диспетчерської
централізації;
У1 застосовувати знання та розуміння
для ідентифікації, формулювання та
вирішення
технічних
задач
спеціальності, використовуючи відомі
методи;
У2 застосовувати знання та розуміння
для розв’язування виробничих задач і
проведення
аналізу
в
системах,
характерних для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати
творчі здібності для формування
принципово нових ідей;
У6 здійснювати пошук інформації в
різних джерелах для розв’язання задач
спеціальності;
У7
ефективно
працювати
як
індивідуально, так і в колективі;
У9 поєднувати теорію та практику, а
також приймати рішення , виробляти
стратегію діяльності для вирішення
завдань спеціальності з урахуванням
загальнолюдських
цінностей,
суспільних, державних та виробничих
інтересів;
К1 уміння застосовувати усну та
писемну
форми
спілкування
як
українською мовою, так і однією з
іноземних мов;
К2
здатність
використання
різноманітних
методів,
зокрема
інформаційних
технологій,
для
ефективного
спілкування
на
професійному та соціальному рівнях.
АВ1 здатність адаптуватися до нових
ситуацій та приймати рішення;
АВ2
здатність
усвідомлювати
необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та
здобуття нових фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися
до виконуваної роботи та досягати
поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння
основних засад охорони праці та безпеки
життєдіяльності та їх застосування.

здатність
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використовувати
знання
й
уміння для розрахунку,вибору,
впровадження, ремонту, та
проектування сучасних систем
автоблокування і електричної
централізації,
автоматичної
переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної
сигналізації
(АЛС),
диспетчерського
контролю
(ДК),
диспетчерської
централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх
складових;
ФК28 уміння проектувати
системи та їх елементи з
урахуванням усіх аспектів
поставленої
задачі,
включаючи
створення,
налагодження, експлуатацію,
технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК30
здатність
використовувати
знання
й
уміння проектування,ремонту,
експлуатації,
поточного
обслуговування автоматичних
систем керування рухом на
залізничному транспорті, їх
пристроїв,
перспективи
технічного
розвитку
залізничної галузі.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Рецензія
на освітньо-професійну програму«Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» за
спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
галузі знань - 15 Автоматизація та приладобудування
Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
Освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
спрямована на вирішення завдань професійної та соціальної діяльності;
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у певній
галузі професійної діяльності або у процесі навчання. Крім того містить
систему освітніх компонентів у межах спеціальності, що визначають вимоги
до рівня освіти осіб, які здатні розпочати навчання за цією програмою,
перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання.
Освітньо-професійна програма передбачає застосування певних теорій
та методів і характеризується здатністю випускника здійснювати професійну
діяльність на первинній посаді одразу після закінчення закладу освіти:
електромеханік, електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв
сигналізації, централізації та блокування.
Освітньо-професійна програма за спеціальністю 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань - 15 Автоматизація та
приладобудування, відповідає вимогам підготовки молодшого спеціаліста за
вище названою спеціальністю та рекомендується для використання у
Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури.
Завідувач кафедри «Автоматика та комп’ютерне
телекерування рухом поїздів» Українського
державного університету залізничного транспорту
д.т.н., професор Бойнік А. Б.
_____________________
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті» за спеціальністю 151 Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології

Надана на рецензування освітньо-професійної програми «Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті» підготовки молодшого спеціаліста розроблена
проектною групою Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
(викладачами спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки
України №1/9 - 239 від 28.04.1017 р. і повністю відповідає навчальному
плану підготовки молодших спеціалістів.
Призначення освітньо-професійної програми - це підготовка особи до
здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для
успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю.
Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих
положеннях та результатах сучасних наукових досліджень в галузі
автоматизації та приладобудування і зорієнтована на актуальні спеціалізації,
у рамках яких можлива подальша професійна діяльність: електромеханік,
електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації,
централізації та блокування.
Структура освітньо-професійної програми містить основні та вибіркові
компоненти, форми контролю якості; сформовані інтегральна компетентність
і компетентності загальні та фахові, за допомогою яких майбутні фахівці
мають здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, нести відповідальність за
результати своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.
Освітньо-професійна програма «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології має
комплексний та цільовий підхід для підготовки молодшого спеціаліста, який
володіє фаховими навичками та компетентностями, необхідними для
подальшої професійної діяльності за вище названою спеціальністю та
рекомендується для використання у Бахмутському коледжі транспортної
інфраструктури.
Начальник структурного підрозділу
«Служба сигналізації та зв’язку»
регіональної філії «Донецька залізниця»
акціонерного товариства
«Українська залізниця»
Андрій КОНОВАЛЕНКО
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ПЕРЕДМОВА

Розроблено проектною групою коледжу спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, у складі:

1. Іщенко Борис Валентинович, викладач вищої категорії, магістр-електрик, завідувач
відділенням «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,
викладач циклової комісії коледжу спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.
2. Галка Роман Миколайович, викладач вищої категорії, магістр-електрик,
методист,викладач циклової комісії коледжу спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології.
3. Говорунов Євген Олександрович, викладач вищої категорії, викладач циклової комісії
коледжу спеціальності 151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу
освіту» освітня (освітньо-професійна чи освітньо-кваліфікаційна) програма - 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
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання,
якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
Призначення освітньої програми здобувача вищої освіти ступеня молодший
спеціаліст - підготовка особи до здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок,
достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю
(п. 1 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту»).
Освітня програма використовується під час:
ліцензування освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю;
розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;
розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
професійної орієнтації здобувачів фаху.
Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», та
Національної рамки кваліфікацій і встановлює:

-

-

вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів;
обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою частинами;
термін навчання за денною та заочною формами;
результати навчання, що очікуються;
загальні вимоги до програм навчальних дисциплін;
загальні вимоги до засобів діагностики;
загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
перелік дисциплін і послідовність їх вивчення.
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Освітня програма використовується для:

-

складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
формування індивідуальних планів студентів;
формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;
ліцензування освітньої програми;
внутрішнього контролю якості підготовки фахівців;
атестації здобувачів вищої освіти.
Користувачі освітньої програми:

- здобувачі вищої освіти, які навчаються у коледжі;
- викладачі коледжу, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів спеціальності
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- екзаменаційна комісія зі спеціальності 151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології;
- приймальна комісія коледжу.
Освітня програма поширюється на циклові комісії коледжу, що здійснюють
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня молодший спеціаліст спеціальності
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
В освітній програмі терміни вживаються в такому значенні:
Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої
діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності
стандарту вищої освіти, спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у
програмі результатів навчання.
Атестація –це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти
рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально –
етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у
відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за
складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти.
Галузь знань –основна предметна область освіти і науки, що включає групу
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (частина
перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Європейська кредитна трансферно – накопичувальна система (ЄКТС) – 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 ЄКТС (частина
перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.
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Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його
усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні
(фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні).
Кваліфікація –офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли
уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла
компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина перша статті 1
Закону України «Про вищу освіту»).
Освітня кваліфікація –кваліфікація, що присуджується вищими навчальними
закладами на основі стандартів вищої освіти.
Кваліфікаційна робота – це навчально – наукова робота, яка може передбачатись
на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення
відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам
стандартів вищої освіти.
Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій,
що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій
даного рівня (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341).
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 (частина
перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Кредит Європейської кредитної трансферно – накопичувальної системи (кредит
ЄКТС) –одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти,
необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного
кредиту ЄКТС становить 30 годин.
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної рамки
кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 р. № 1341).
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки,
що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково
– методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і
використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на
формування гармонійно розвиненої особистості.
Освітня (освітньо – професійна чи освітньо – наукова) програма –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
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти
(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
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 (частина
перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
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Спеціальність –складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка
(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Якість вищої освіти –рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти
(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
1. Профіль освітньої-професійної програми «Монтаж, обслуговування та
ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» зі
спеціальності 151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу

Бахмутський коледж транспортної інфраструктури

Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації
мовою оригіналу

Молодший спеціаліст за спеціальністю 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології, кваліфікація електромеханік

Офіційна назва освітньої Освітньо – професійна програма «Монтаж, обслуговування та
ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному
програми
транспорті» підготовки молодшого спеціаліста п’ятого рівня за
НРК
Диплом молодшого спеціаліста - одиничний, 180 кредитів ЄКТС,
Тип диплому та обсяг
термін навчання 3 роки 10 місяців
освітньої програми
Наявність акредитації

Акредитаційна комісія України, сертифікат про акредитацію серія
КД № 05000946 (протокол №109 ) від 3 червня 2014 р. Строк дії
сертифіката до 1 липня 2019 р.

Цикл/рівень

НРК України –5 рівень

Передумови

Базова загальна середня освіта

Мова(и) викладання

Українська мова

Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

5 років
http://acti.dn.ua

2 – Мета освітньої програми
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання
професійних обов’язків за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціальністю
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь
знань, спеціальність,

Галузь

знань
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15

Автоматизація

та

приладобудування

спеціалізація (за наявності))

Спеціальність - 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Спеціалізація
Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному
транспорті

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих
положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з
автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів на
залізничному транспорті та орієнтує на актуальні спеціалізації, у
рамках яких можлива подальша професійна діяльність: монтаж і
технічне обслуговування сучасних систем автоблокування,
електричної
централізації,
автоматичної
переїзної
сигналізації,диспетчерської централізації на залізничному транспорті

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області монтажу,
технічного обслуговування і ремонту автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті
Ключові слова:технічні характеристики, конструктивні
особливості, призначення і правил експлуатації систем автоматики
та комп’ютерного телекерування рухом поїздів на залізничному
транспорті
4 – Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування

Робочі місця в державному та приватному секторах на
залізничному транспорті та в метрополітені. Фахівець здатний
виконувати професійні роботи за Національним класифікатором
України «Класифікатор професій» ДК 003-2010:
3113 Електромеханік
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв
сигналізації, централізації та блокування

Подальше навчання

Продовження навчання для отримання базової вищої освіти
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Оцінювання

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, семінари,
самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників,
конспектів лекцій і періодичних видань, консультації, підготовка
курсових проектів та дипломного проекту
Диференційований залік, письмові та усні екзамени, лабораторні
(практичні) звіти, проведення вхідного контролю, контролю
виконання індивідуальних завдань, поточного контролю,
підсумкового контролю, захист звітів з практики, захист курсових
проектів (робіт), дипломного проекту
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6 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

ІК 1 здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в певній
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування положень і методів відповідних наук і
характеризується
певною
невизначеністю
умов,
нести
відповідальність за результати своєї діяльності та контролювати
інших осіб у певних ситуаціях

Загальні компетентності
(ЗК)

ЗК1 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
ЗК2 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій,використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя;
ЗК3 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях з
фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для
володіння математичним апаратом відповідної галузі знань;
ЗК4 здатність давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення,
звітувати державною мовою як усно, так і письмово;
ЗК5 здатність спілкуватися іноземною мовою на достатньому для
професійної діяльності рівні;
ЗК6 навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій;
ЗК7 здатність формулювати, розробляти нові ідеї, проводити
дослідження на відповідному рівні;
ЗК8 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
ЗК 9 здатність розробляти та управляти проектами;
ЗК10 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел;
ЗК11 навики здійснення безпечної діяльності;
ЗК12 прагнення до збереження навколишнього середовища;
ЗК13 здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
ЗК14 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК15 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ФК16 базові знання: понять і методів, необхідних для розуміння
принципів роботи та функціонального призначення сучасних
систем
автоблокування
і
електричної централізації,
автоматичної переїзної сигналізації (АПС),
автоматичної
локомотивної сигналізації (АЛС), диспетчерського контролю
(ДК), диспетчерської централізації на залізничному транспорті та
метрополітені;
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ФК17 базові знання основних нормативно-правових актів та
довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов,
інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі
залізничного транспорту;уміти аналізувати та планувати роботу і
обробляти інформацію;уміти організувати виробничий процес;
забезпечувати виконання графіків ведення робіт; організувати
підвищення кваліфікації робочих по впровадженню передових
методів і прийомів праці; забезпечувати виконання вимог безпеки
руху поїздів, життєдіяльності та охорони праці;управляти ходом
технологічного процесу; вести і оформляти документацію
дільниці (відділення);здійснювати інструктаж, підготовку,
комплектування, розміщення робочих і бригад.
ФК18 базові знання технічних характеристик, конструктивних
особливостей, призначення і правил експлуатації систем
автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів на
залізничному транспорті та метрополітену; знання у сфері
напівпровідникової елементної бази, мікропроцесорної техніки,
теорії передачі, збереження, аналізу інформації у цифровому
вигляді;
ФК19 знання з обчислювальної техніки та програмування,
володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач
спеціальності; вміння користуватися спеціальними програмами
для проектування та моделювання електронних схем та схем
телеуправління і телесигналізації;
ФК20 знання основ охорони праці, виробничої санітарії і
пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та
обладнанням;
ФК21 уміння застосовувати знання і розуміння дисциплін інших
інженерних галузей, систем провідного та радіозв’язку, теорії
передачі сигналів, систем електроживлення пристроїв СЦБ;
ФК22 здатність використовувати та впроваджувати нові
технології, брати участь в модернізації та реконструкції
обладнання, пристроїв, систем та комплексів, зокрема з метою
підвищення їх ефективності;
ФК23 здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні,
етичні,економічні аспекти, що впливають на формування
технічних рішень;
ФК24 здатність застосовувати професійно-профільовані знання й
практичні навички для розв'язання типових задач спеціальності, а
також експлуатації сучасних систем автоблокування і електричної
централізації,автоматичної
переїзної
сигналізації
(АПС),
автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС), диспетчерського
контролю (ДК), диспетчерської централізації на залізничному
транспорті, метрополітені та їх складових;
ФК25 здатність використовувати знання й
розрахунку,вибору, впровадження, ремонту, та
сучасних систем автоблокування і електричної
автоматичної переїзної сигналізації (АПС),
34

уміння для
проектування
централізації,
автоматичної

локомотивної сигналізації (АЛС), диспетчерського контролю
(ДК), диспетчерської централізації на залізничному транспорті,
метрополітені та їх складових;
ФК26 уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу
систем складових шляхом використання аналітичних методів,
аналіз та пошук несправностей у системах автоматики та
дискретних пристроїв;
ФК27 уміння аналізувати проблему та визначати обмеження, у
тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на
навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;
ФК28 уміння проектувати системи та їх елементи з урахуванням
усіх аспектів поставленої задачі, включаючи створення,
налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та
утилізацію;
ФК29 уміння розв'язувати спеціалізовані задачі, критично
оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення;
ФК30 здатність
використовувати
знання
й
уміння
проектування,ремонту, експлуатації, поточного обслуговування
автоматичних систем керування рухом на залізничному
транспорті, їх пристроїв, перспективи технічного розвитку
залізничної галузі;
ФК31 навички щодо уявлення про принципи моніторингу, оцінки
стану природного середовища, основ загальної, системної і
прикладної
екології,
принципах
оптимального
природокористування, розуміння соціальних і екологічних
наслідків своєї професійної діяльності;
ФК32 здатність організовувати роботу відповідно до вимог
правил внутрішнього трудового розпорядку і основ трудового
законодавства, безпеки життєдіяльності й охорони праці;
ФК33 здатність нести особисту відповідальність за виконання
вимог стандартів і норм, правил та інструкцій з експлуатації
залізниць, вимог з охорони праці й безпеки руху;
ФК34 здатність до ділових комунікацій у професійній сфері,
уміння вести дискусію, управляти колективом в сучасних умовах
роботи залізничного транспорту, проводити виховну роботу по
зміцненню трудової і виробничої дисципліни, використовувати
знання основ ділового спілкування, навичок роботи в бригаді
(зміні); прогнозувати та запобігати конфліктним ситуаціям в
колективі
7 – Програмні результати навчання
Знання

З1 здатність продемонструвати знання і розуміння математичних
принципів, що лежать в основі автоматики та комп’ютерноінтегрованих технологій;
З2 здатність технічного обслуговування і ремонту пристроїв
СЦБ; виявлення та усунення несправності приладів, що виникали
під часу руху поїздів;забезпечення безперебійного та безпечного
руху поїздів з встановленими швидкостями для даної дільниці;
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З3 здатність продемонструвати знання при принаймні в одній з
областей автоматики та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
виконання всіх видів ремонтних робіт згідно типових
технологічних процесів з технічного обслуговування та ремонту
автоматизованих систем керування рухом поїздів ; користування
вимірювальними приладами та інструментом; читати технічну
документацію ; забезпечувати якість виконання ремонтних робіт
відповідно до вимог технологічного процесу;
З4 здатність продемонструвати знання та навики з проведення
збору даних, проектування, та конструювання систем управління
рухом поїздів; вимикати ізольовані ділянки; виключати стрілки та
ізольовані ділянки при виконанні колійних робіт; виключати
світлофори і маршрутні покажчики; вести технічну документацію
по обслуговуванню пристроїв; знати порядок виконання робіт на
перегонах, станціях, переїздах; користуватись сигналами та
сигнальними приладами при виконанні ремонтних робіт;
З5 здатність продемонструвати знання та уміння збирати,
оброблювати, аналізувати та систематизувати науково-технічну
інформацію, пов’язану з новітніми розробками щодо складання
технічної документації на виконання електромонтажних,
налагоджувальних робіт, систем електричної централізації,
автоблокування, диспетчерської централізації;
З6 здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та
новітніх технологій у галузі автоматизації та приладобудування;
вести періодичний огляд стану пристроїв та приладів; своєчасно
виявляти несправності пристроїв та приладів, знати причини їх
появи;процес усунення виявленої несправності пристроїв та
приладів, забезпечуючи безпеку руху; користуватись контрольновимірювальними приладами при обслуговуванні пристроїв СЦБ.
З7 здатність продемонструвати розуміння впливу технічних
рішень у суспільному, економічному, соціальному й екологічному
контексті; уміти своєчасно та якісно виконувати роботи згідно
графіку технологічного процесу; знаходити
і усувати
пошкодження в пристроях та приладах;оформляти необхідну
документацію по технологічному стану станційних та перегінних
систем керування рухом поїздів;
З8 здатність продемонструвати знання основ економіки та
управління проектами
Уміння

У1 застосовувати знання та розуміння для ідентифікації,
формулювання та вирішення технічних задач спеціальності,
використовуючи відомі методи;
У2 застосовувати знання та розуміння для розв’язування
виробничих задач і проведення аналізу в системах, характерних
для обраної спеціальності;
У3 системно мислити та застосовувати творчі здібності для
формування принципово нових ідей;
У4
застосовувати
знання
технічних
характеристик,
конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації
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Комунікація

Автономна
відповідальність

устаткування та обладнання для вирішення технічних задач
спеціальності;
У5 розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати,
експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної
спеціалізації електроустаткування та обладнання;
У6 здійснювати пошук інформації в різних джерелах для
розв’язання задач спеціальності;
У7 ефективно працювати як індивідуально, так і в колективі;
У8 ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх
складових;
У9 поєднувати теорію та практику, а також приймати рішення,
виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань
спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей,
суспільних, державних та виробничих інтересів;
У10 виконувати відповідні виробничі дослідження та
застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
У11 оцінювати отримані результати та аргументовано захищати
прийняті рішення
К1 уміння застосовувати усну та писемну форми спілкування як
українською мовою, так і однією з іноземних мов;
К2 здатність використання різноманітних методів, зокрема
інформаційних технологій, для ефективного спілкування на
професійному та соціальному рівнях
АВ1 здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати
рішення;
АВ2 здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж
усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових
фахових знань;
АВ3 здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи та
досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної
етики;
АВ4 здатність демонструвати розуміння основних засад охорони
праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Викладацький склад відповідає вимогам чинного законодавства
України. Вимоги щодо проведення лекційних та практичних занять
педагогічними
працівниками
визначаються
Положенням
про
організацію освітнього процесу Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури. Всі викладачі, залучені до реалізації освітньої програми
є штатними співробітниками. Відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» забезпечується підвищення кваліфікації та стажування
викладачів не рідше, ніж один раз на п’ять років

Матеріально-технічне
забезпечення

Навчальний корпус, гуртожиток, 9 лабораторій, 35 навчальних
кабінетів, навчальні майстерні, спортивний зал, учбовий полігон,
спортивний майданчик, актова зала, бібліотека з читальною залою

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Офіційний веб-сайт https://acti.dn.ua, електронна бібліотека,
бібліотека з читальною залою, навчальні та робочі плани, графіки
навчального процесу, навчально-методичні комплекси з
дисциплін, навчальна наскрізна програма практик, програма
навчальної практики, програма технологічної практики, програма
переддипломної практики, критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів, комплексні контрольні роботи, засоби
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діагностики якості вищої освіти, методичні рекомендації до
виконання курсових проектів (робіт), методичні рекомендації до
виконання дипломного проекту
Національна кредитна
мобільність

9 – Академічна мобільність
Відсутня

Міжнародна кредитна
мобільність

Відсутня

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Відсутнє

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1.

Перелік компонент ОПП

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста складається з
основної (ОК) та вибіркової (ВБ) компонент.
До компонент освітньої-професійної програми входять:

навчальні дисципліни;

курсове проектування;

дипломне проектування;

практики;

екзамени.
Обсяг кредитів на курсове проектування ураховано в загальній кількості кредитів
відповідної дисципліни.
Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста передбачає такі
цикли підготовки:


дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки;



дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки;



дисципліни професійної підготовки;



практична підготовка;



вибіркові навчальні дисципліни.

Вибіркова компонента розподіляється на кредити для вибіркових навчальних
дисциплін та кредити для збільшення обсягу дисциплін загальної та професійної
підготовки для їх поглибленого вивчення.
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Таблиця 2.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами компонентів
та циклами підготовки

№
з/
п

Цикл підготовки

Обов`язкова
компонента

Вибіркова
компонента

кредитів

%

кредитів

%

кредитів

%

61,8

34,33

44,5

24,72

17,3

9,61

28,7

15,94

21

11,67

7,7

4,28

1

0,56

1

0,56

Дисципліни циклу МПН

30,6

17

21

11,67

9,6

5,33

Екзамени

1,5

0,83

1,5

0,83

Цикл професійної та
практичної підготовки, в
тому числі:

118,2

65,67

72,5

40,28

45,7

25,39

Дисципліни професійної
підготовки

90,2

50,11

45,5

25,28

44,7

24,83

Екзамени

5

2,78

5

2,78

Практична підготовка

23

12,78

22

12,22

1

0,56

180

100

117

65

63

35

Дисципліни циклу ГСЕ
Екзамени

II

Всього за весь
термін навчання

Всього за весь термін
навчання
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Таблиця 2.2 Перелік компонент освітньої-професійної програми
Код н/д

1

Код
Компоненти освітньої програми Кількість
кредитів
дисципліни
(навчальні дисципліни,
EKTS
практики)
2

3

4

Кількість
годин

5

Форма
підсумкового
контролю
6

Обов`язкова компонента
І. Загальна підготовка
1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ОК 1

ГСЕ 1.01

Основи філософських знань

1,5

45

залік

ОК 2

ГСЕ 1.02

Культурологія

1,5

45

залік

ОК 3

ГСЕ 1.03

Фізичне виховання

4,5

135

залік

ОК 4

ГСЕ 1.04

Історія України

1,5

45

іспит

ОК 5

ГСЕ 1.05

Соціологія

1,5

45

залік

ОК 6

ГСЕ 1.06

Економічна теорія

1,5

45

залік

ОК 7

ГСЕ 1.07

Українська мова (за
професійним спрямуванням)

1,5

45

іспит

ОК 8

ГСЕ 1.08

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)

6

180

залік

ОК 9

ГСЕ 1.09

Основи правознавства

1,5

45

залік

Всього:

21

630

2. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки
ОК 10 МПН 2.01

Основи вищої математики

3

90

іспит

ОК 11 МПН 2.02

Обчислювальна техніка і
програмування

1,5

45

залік

ОК 12 МПН 2.03

Фізика

3

90

іспит

ОК 13 МПН 2.04

Хімія

1,5

45

залік

ОК 14 МПН 2.05

Екологія

1,5

45

залік

ОК 15 МПН 2.06

Електротехніка і основи
електроніки

3

90

іспит

ОК 16 МПН 2.07

Інженерна графіка

3

90

залік

40

ОК 17 МПН 2.08

Безпека життєдіяльності

1,5

45

залік

ОК 18 МПН 2.09

Електричні вимірювання

3

90

залік

21

630

Всього:
ІІ. Професійна підготовка

3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
3.1 Дисципліни професійної підготовки
ОК 19 ПП 3.1.1

Основи охорони праці. Охорона
праці в галузі*

2

60

іспит

ОК 20 ПП 3.1.2

Електроніка, мікроелектроніка
та мікропроцесорна техніка

2

60

іспит

ОК 21 ПП 3.1.3

Основи стандартизації

1,5

45

залік

ОК 22 ПП 3.1.4

Основи автоматики і
дискретних пристроїв

2

60

іспит

ОК 23 ПП 3.1.5

Технічні засоби електрозв'язку

2

60

іспит

ОК 24 ПП 3.1.6

Технічна експлуатація залізниць
та безпека руху

3

90

іспит

Автоматизовані станційні
системи управління рухом
поїздів

4

120

КП, іспит

ОК 25 ПП 3.1.7

Автоматизовані системи
інтервального регулювання
рухом поїздів

3

90

КП, іспит

ОК 26 ПП 3.1.8

Автоматизованні системи
телеуправління і
телесигналізації

3

90

іспит

ОК 27 ПП 3.1.9

Монтаж, обслуговування,
ремонт і діагностика пристроїв
СЦБ

3

90

іспит

ОК 28 ПП 3.1.10

ОК 29 ПП 3.1.11

Технологія галузі і технічні
засоби залізничного транспорту

1,5

45

залік

ОК 30 ПП 3.1.12

Економіка, організація і
планування виробництва

4

120

КР, іспит

ОК 31 ПП 3.1.13

Основи управлінської
діяльності

1,5

45

залік

ОК 32 ПП 3.1.14

Електропостачання систем СЦБ

2

60

залік

ОК 33 ПП 3.1.15

Системи автоматичного
контролю технічного стану

1,5

45

залік

41

рухомого складу під час руху
поїзду
ОК 34 ПП 3.1.16
ОК 35 ПП 3.1.17

Лабораторний практикум на ПК
Дипломне проектування
Всього:

1,5

45

залік

8

240

Захист
диплому

45,5

1365

3.2 Практична підготовка
ОК 36 ПП 3.2.1

Навчальна практика (для
отримання робітничої професії)

5

150

залік

ОК 37 ПП 3.2.2

Навчальна практика на
виробництві

2

60

залік

ОК 38 ПП 3.2.3

Технологічна практика

12

360

залік

ОК 39 ПП 3.2.4

Переддипломна практика

3

90

залік

Всього:

22

660

Всього по розділу 3:

67,5

2025

Екзамени:

7,5

225

Всього обов'язкової
компоненти ОПП:

117

3510

Вибіркова компонента
4. Загальна, професійна та практична підготовка
4.1 Вибірковий блок навчальних дисциплін
ВБ 1

МПН 4.1.1

Електротехнічні матеріали

ВБ 2

ПП 4.1.2

Навчальна практика ТГ і ТЗЗТ

1,8

54

залік

1

30

залік

ВБ 3

4.2 Варіативна компонента
загальної підготовки**

15,5

465

ВБ 4

4.3 Варіативна компонента
професійної підготовки**

44,7

1341

63

1890

180

5400

Всього вибіркової компоненти
ОПП:

Загальна кількість за ОПП:

42

Пояснення до переліку компонент освітньої-професійної програми «Монтаж,
обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному
транспорті»:
ГСЕ - цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
МПН - цикл математичної, природничо-наукової підготовки;
ПП - цикл професійної та практичної підготовки;
ВБ - вибіркові навчальні дисципліни;
* - суміщені навчальні дисципліни;
** - варіативна компонента – кредити для додаткових дисциплін або збільшення обсягу
кредитів дисциплін обов`язкові компоненти;
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
I
семестр

ГСЕ 1.09

II
семестр

ГСЕ1.06

III семестр

ГСЕ 1.02

ГСЕ 1.01

ГСЕ 1.03

VI семестр

МПН 2.06

ПП 3.05

ПП 3.12

ВБ 2

V семестр

ГСЕ 1.04

ГСЕ 1.08

ГСЕ 1.05

ГСЕ 1.07

МПН 2.01

ПП 3.01

ПП 3.04

ПП 3.06

ПП 3.07

VI семестр

VII
семестр

ПП 3.21

VIII
семестр

ПП 3.08

МПН 2 .05

ПП 3.10

ПП 3.11

МПН 2.03

ПП 3.13

МПН 2.02

МПН 2.07

ВБ.1

МПН 2.02

МПН 2.08

ПП 3.19

ПП 3.08

ПП 3.17

ПП 3.14
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ПП 3.09

ПП 3.15

ПП 3.22

МПН 2.09

ПП 3.16

ПП 3.03

ПП 3.19

ПП 3.09

ПП 3.20

3.

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології проводиться у формі захисту дипломного проекту та завершується отриманням
студентами документів встановленого зразка про присудження їм освітньокваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст з присвоєнням кваліфікації:
3113-електромеханік за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
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ІК1
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10
ЗК 11
ЗК 12
ЗК 13
ЗК 14
ЗК 15
ФК 16

ГСЕ 1.02

ГСЕ 1.01

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої-професійної програми

+

01
ПП 3
.03
ПП 3.04

ПП 3.05
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ПП 3.07
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ПП 3.

+
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МПН
2.07
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+
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МПН
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МПН
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У9
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К2
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АВ2
АВ3
АВ4

1.05
ГСЕ
1.06
ГСЕ

ГСЕ
1.01
ГСЕ
1.02
ГСЕ
1.03
ГСЕ
1.04
ГСЕ

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньоїпрофесійної програми
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6. Нормативні посилання
В освітньо-професійній програмі використано посилання на такі нормативні документи:
1. Закон України «Про вищу освіту» : № 1556-VII від 01.07.2014. Відомості Верховної Ради.
Із змінами, внесеними згідно із Законами. 01.01.2018 [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18.
2. Закон України «Про освіту» : № 2145-VIIІ від 05.09.2017 [Електронний ресурс] / Верховна
Рада України // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій» : № 1341 від 23.11.2011 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України //
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
4. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. Із
змінами № 53 від 01.02.2017.
5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені сектором
вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України протокол від
№ 19 від 23.11.2017р.
6. Постанови Кабінету Міністрів №1187 від 30.12.2015 р.«Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
7. TUNING. Настройка образовательных структур в Европе: Итоговый отче пілотного
проекта
–
Первая
фаза
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
www.bolognakg.net/doc/Tuning_phase1.pdf.
8. Вступне слово до Проекту ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур в Європі. Внесок
університетів
у
Болонський
процес.
–
Режим
доступу
:
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_ver
sion.pdf.
9. Довідник користувача ЄКТС 2015. – Режим доступу: https://naps.gov.ua.
10. Галузевий стандарт вищої освіти.
Освітньо–професійна програма підготовки
молодшого спеціаліста спеціальності 5.0520203 «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті». Київ-2008.
11. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого
обсягу Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної
інфраструктури». Затверджено 11.12.2015р., Т.в.о. Міністра освіти і науки України
І.Р. Совсун.
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Рецензія
на засоби діагностики якості вищої освіти
за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
галузі знань - 15 Автоматизація та приладобудування
Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
Засоби діагностики якості вищої освіти є галузевим нормативним
документом, в якому встановлюються вимоги до стандартизованих методик,
що призначені для кількісного та якісного оцінювання ступеня досягнення
особами, які навчаються у закладі вищої освіти, цілей (змісту) вищої освіти.
Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються під час
визначення відповідності досягнутого особою, яка навчається в закладі вищої
освіти за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого
спеціаліста. Засоби діагностики застосовуються під час установлення
відповідності визначених під час атестації випускників закладів вищої освіти
показників якості вищої освіти показникам, що вказані в освітньопрофесійній програмі підготовки молодшого спеціаліста.
Стандарт складено на належному професійному та методичному рівні,
виходячи з потреб діючих законодавчих та нормативних документів.
Рекомендована тематика дипломних проектів дозволяє комплексно
підійти до фахової оцінки якості підготовки молодшого спеціаліста.
В цілому стандарт відповідає вимогам і може бути застосований для
ліцензування та акредитації Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури, атестації осіб, які закінчили навчання у Коледжі, та
сертифікації фахівців.
Завідувач кафедри «Автоматика та комп’ютерне
телекерування рухом поїздів» Українського
державного університету залізничного транспорту
д.т.н., професор Бойнік А. Б.
_____________________
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РЕЦЕНЗІЯ
на засоби діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста за
спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
підготовлені робочою групою Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури
Атестація випускників спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології відповідно до Освітньо-професійної
програми «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті» проводиться у формі захисту
кваліфікаційної роботи (дипломного проекту) та завершується отриманням
студентами документів встановленого зразка про присудження їм освітньокваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст з присвоєнням кваліфікації:
електромеханік за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.
Рецензовані засоби діагностики якості вищої освіти для освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, підготовлені робочою
групою Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури і регламентують
цілі, очікувані результати, зміст, структуру, напрями і тематику дипломних
проектів, а також оцінку якості підготовки випускників за даною
спеціальністю.
Тематика дипломних проектів відображає актуальні для залізничної
галузі питання, має велике практичне значення, формує професійні
компетентності майбутніх фахівців, а також спонукає дипломантів до
творчого пошуку у розв'язанні реальних виробничих ситуацій, а також
дослідження нових методів і технологій підвищення ефективності роботи
пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізничному
транспорті.
Засоби діагностики мають достатній рівень забезпеченості навчальнометодичною документацією та матеріалами.
З урахуванням вищезазначеного вважаю, що рецензовані засоби
діагностики якості вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, підготовлені робочою групою Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури, можна рекомендувати для підготовки фахівців
за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Начальник структурного підрозділу
«Служба сигналізації та зв’язку»
регіональної філії «Донецька залізниця»
акціонерного товариства
«Українська залізниця»
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Андрій КОНОВАЛЕНКО

ПЕРЕДМОВА
РОЗРОБЛЕНО: проектною групою Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології на підставі Освітньо-професійної програми «Монтаж, обслуговування
та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
2018 року
ЗАТВЕРДЖЕНО: Педагогічною радою Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури. Протокол № 7 від 11 травня 2018р.
ВНЕСЕНО: Цикловою комісією «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті та
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». Протокол №9 від 18 квітня
2018р.
СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ:
1. Іщенко Борис Валентинович, викладач вищої категорії, магістрелектрик, завідувач відділенням «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті та
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», викладач циклової комісії
коледжу спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
2. Галка Роман Миколайович, викладач вищої категорії, магістрелектрик, методист,викладач циклової комісії коледжу спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
3. Говорунов Євген Олександрович, викладач вищої категорії, викладач
циклової комісії коледжу спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Бойнік Анатолій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри «Автоматика та комп’ютерне керування рухом поїздів», Український
державний університет залізничного транспорту, м.Харків
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ВСТУП

Засоби діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста є нормативним
документом Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури, в якому
встановлюються вимоги до стандартизованих методик, призначених для
кількісного і якісного оцінювання ступеня досягнення тими, хто навчається, мети
(змісту) вищої освіти.
Дані засоби діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста
використовуються при визначенні рівня відповідності досягнутого особою, яка
навчається у Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури за освітньопрофесійною програмою «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих
систем керування рухом на залізничному транспорті», сформованості умінь
рівню, що визначений освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого
спеціаліста галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Засоби діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури використовується при атестації, яка
проводиться з метою визначення відповідності показників якості вищої освіти
встановленим державними стандартами вищої освіти.
Засоби
діагностики
використовуються при:

якості

підготовки

молодшого

спеціаліста

визначенні рівня кваліфікації випускників Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури;
визначенні рівня освітньої підготовки випускників Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури;
державній
акредитації
Бахмутського
коледжу
транспортної
інфраструктури;
визначенні ефективності методик підготовки та навчання;
сертифікації фахівців;
професійній орієнтації здобувачів фаху та визначенні критеріїв
професійного відбору.
1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
та розповсюджений без дозволу Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури.
Цей стандарт установлює:
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інформаційну базу, на основі якої формуються засоби об’єктивного
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти і професійної підготовки
Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури;

технологію конструювання стандартизованих засобів об’єктивного
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки
студентів;

технологію використання стандартизованих засобів об’єктивного
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної підготовки
студентів.
Стандарт є обов’язковим для Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури при підготовці молодших спеціалістів спеціальності 151
Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані
технології
галузі
знань
15 Автоматизація та приладобудування.
Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови
для використання фахівців відповідно до здобутих ними у Бахмутському коледжі
транспортної інфраструктури кваліфікації та спеціальності згідно з чинним
законодавством.
Стандарт придатний для цілей ліцензування та акредитації Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури, атестації осіб, які закінчили навчання у
Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури, та сертифікації фахівців.
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У стандарті використані посилання на такі нормативно-правові акти
України:
1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифікатор
України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html
3. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx
4. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
5. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 0032010: наказ Міністерства економічного розвитку України від 02.09.2015 р.№ 1084
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508
6. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Центр
продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8453/8454/468492/
7. Положення про організацію освітнього процесу в Бахмутському коледжі
транспортної інфраструктури.
8. Положення про порядок створення та організацію роботи державної
кваліфікаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у Бахмутському
коледжі транспортної інфраструктури.
9. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі
знань
15 Автоматизація та приладобудування у Бахмутському коледжі
транспортної інфраструктури.
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3. ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв:
ДКК – державна кваліфікаційна комісія;
ОПП – освітньо-професійна програма підготовки;
ЗД- засоби діагностики;
ДП – дипломний проект;
ЗДП – завдання дипломного проекту.
4. ВИМОГИ ДО ДІАГНОСТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

4.1. Діагностика здобувачів вищої освіти – це процес встановлення
відповідності якості здобутої вищої освіти, рівня набутої професійної
компетентності випускника відповідно до вимог освітньо-професійної програми
вищої освіти п’ятого рівня зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.
4.2. Діагностика здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою засобів
контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з
дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів діагностики
якості знань.
4.3. Принципами формування і реалізації системи засобів діагностики якості
знань молодших спеціалістів з автоматики та приладобудування є: уніфікація,
комплексність,
взаємозамінність
та
взаємодоповненість,
актуальність,
інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об’єктивність і
відкритість, єдність вимог, предметність, інноваційність, валідність,
варіативність.
4.4. Діагностика здійснюється на підставі оцінювання якості засвоєння
освітньо-професійної програми (ОПП), рівня здобутих професійних знань,
набутих умінь та навичок, ступеня сформованості системи компетентностей
молодшого спеціаліста
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології.
4.5. Діагностика якості підготовки молодших спеціалістів передбачає захист
дипломного проекту. Діагностика здійснюється під час державної атестації у
терміни, що передбачені навчальним планом спеціальності.

65

4.6. У процесі діагностики визначається рівень здатності розв’язувати
складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у професійній діяльності в
галузі інформаційних технологій.
4.7. Діагностика якості підготовки молодшого спеціаліста
щодо
встановлення фактичної відповідності рівня освітньої і професійної підготовки
вимогам стандарту здійснюється Державною кваліфікаційною комісією з цього
фаху, голова якої затверджується наказом директора Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури.

5. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ

5.1 До засобів об’єктивного контролю досягнення кінцевих цілей освіти та
професійної підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології належать технології
виконання та захисту дипломного проекту.
Дипломний проект - самостійна робота студента, на підставі якої Державна
кваліфікаційна комісія вирішує питання про присвоєння кваліфікації фахівця,
згідно з завданнями, які віднесені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці до
проектної та проектно-конструкторської функцій, виконання технічного завдання,
засобів механізації робіт, робочої, експлуатаційної документації тощо.
Дипломні проекти визначають ступінь підготовленості студентів до рішення
техніко-економічних питань в області автоматики і телемеханіки на залізничному
транспорті.
Прийняті в дипломному проекті рішення відповідають сучасному рівню
розвитку засобів автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті і
спрямовані на підвищення пропускної здатності залізниць, забезпечення безпеки
руху поїздів, розробку і поширення прогресивних, високопродуктивних форм і
методів технічного обслуговування і ремонту пристроїв СЦБ.
При виконанні дипломного проекту студенти керуються діючими нормами,
технічними вказівками, інструкціями, наказами Укрзалізниці, альбомами і
методичними рекомендаціями проектних інститутів.
Вимоги до змісту дипломного проекту та особливі умови проектування
визначає керівник проекту у завданні на дипломне проектування на базі
комплекту технічної документації, яку зібрав студент під час проходження
переддипломної практики на підприємствах – базах практики.
5.1.1 Зміст завдань для дипломного проекту (ЗДП), що виносяться на
державну атестацію, орієнтується на діагностику рівня опанування майбутніми
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фахівцями загальних та фахових компетентностей, що визначені у Освітньо–
професійній програмі підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
5.1.2 Засоби об’єктивного контролю формуються на основі інформаційної
бази, яка створюється шляхом структурної декомпозиції компонент, що подані в
Освітньо-професійній програмі підготовки молодшого спеціаліста у
Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури.
5.2. Основними напрямами дипломних проектів студентів Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури спеціальності 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології визначено:
- впровадження у виробництво діючих систем контролю безпеки руху та
управління рухом поїздів, передових форм і методів технічного обслуговування і
ремонту пристроїв, реальних потреб виробництва і коледжу;
- створення робочих місць для робітників з метою підвищення
продуктивності технічних засобів, рухомого складу; розширення технологічних
можливостей устаткування; збільшення експлуатаційної надійності технічних
пристроїв та терміну їх використання; збільшення швидкості руху; поліпшення
умов праці обслуговуючого персоналу і техніки безпеки; підвищення
продуктивності праці робітників; виключення (зменшення кількості) шкідливих
викидів і стоків;
- вирішення питань раціональної організації i технології виробництва з
урахуванням основних вимог економіки, техніки безпеки, безпеки руху та
охорони навколишнього середовища.
Дипломний проект може бути комплексним і виконуватись декількома
студентами.
5.3. Перелік тем дипломних проектів визначає випускова циклова комісія до
початку навчального року.
Тематика дипломних проектів включає основні питання, з якими фахівці
будуть зустрічатися на виробництві, і відповідає по ступеню складності, рівню
теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентами за час їхнього
навчання в коледжі, а також часу, що відводиться на дипломне проектування.
Теми дипломних проектів щороку розробляються викладачами спільно з
фахівцями підприємств, зацікавлених в розробці проектів і розглядаються
цикловою комісією «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті»
Обов’язковим розділом пояснювальної записки є
забезпечення охорони праці та навколишнього середовища.
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розгляд

питань

5.4 Складові дипломного проекту.
Дипломний проект виконується згідно завдання і може мати прикладне
значення для використання в освітньому процесі або на виробництві. Тематикою
передбачається виконання не тільки розрахунків та складання схем, але й
виконання практичних і монтажних робіт. В цьому випадку проекти носять
реальний характер. Стандартний склад дипломного проекту - пояснювальна
записка та графічна частина. Реальний дипломний проект складається з
пояснювальної записки, графічної частини і деталі проекту - практичної частини.
В реальних дипломних проектах кількість листів графічної частини
встановлюються індивідуально. Склад графічної частини дипломного проекту
регламентується вимогами методичних вказівок та стандартів до обраного етапу
проектування технічного проекту. Деталь проекту може бути виконана на
електронному носії, за умови наявності вимог до програмного забезпечення і
тощо.
Демонстраційний матеріал дипломного проекту може бути паперовим
(креслення, графіки, діаграми, схеми тощо), електронним (креслення,
відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо), натурним (моделі, макети тощо).

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ

6.1 Критерії оцінювання виконаних ДП розробляються випусковою цикловою
комісією відповідно до форм і змісту завдань ДП, для кожного етапу виконання
ДП.
6.2 Вимоги до виконання дипломних проектів, які забезпечують максимальну
оцінку:
об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням
сучасних джерел інформації;
оригінальність технічних, технологічних, проектувальних, аналітичних
рішень;
практичне значення результатів;
обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками;
повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема,
рішення, оцінка рішення);
всебічність оцінки впливу результатів (надійність системи, безпека,
ресурсозбереження тощо);
наявність посилань на джерела інформації;
відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень,
що не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів;
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використання прикладних пакетів комп’ютерних програм та програм,
створених у процесі виконання ДП;
відповідність креслень та пояснювальної записки чинним стандартам;
загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність
викладу матеріалу;
якість оформлення;
самостійність виконання.
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ (ДЕРЖАВНА
АТЕСТАЦІЯ)

7.1 Державна кваліфікаційна комісія (ДКК) створюється щорічно для захисту
дипломних проектів та діє протягом календарного року як єдина для всіх форм
навчання зі спеціальності.
7.2 Голова ДКК призначається директором Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури з представників підприємств-замовників або
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 3-4 рівня акредитації з
галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування. До складу комісії входять
представники адміністрації коледжу, викладачі випускової комісії, провідні
фахівці виробництва. Персональний склад ДКК затверджується директором
Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури не пізніше ніж за місяць до
початку роботи.
7.3 Робота ДКК проводиться у терміни, передбачені навчальним планом
спеціальності. Графік роботи комісії затверджується керівником закладу вищої
освіти.
Регламент засідань ДКК встановлює її голова.
7.4 Рішення ДКК про результати захисту дипломного проекту, а також про
присвоєння випускнику кваліфікації, видання йому державного документа про
освіту і кваліфікацію приймається на закритому засіданні відкритим
голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у
засіданні. Голос голови ДКК є вирішальним при однаковій кількості голосів.
7.5 Засідання ДКК протоколюються. У протоколи вносяться:
-

оцінка захисту ДП;
запитання до випускника з боку членів та голови ДКК;
окремі думки членів ДКК;
присвоєння кваліфікації;
інші відомості (реальність, комплексність тощо).
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Протоколи підписують голова та члени ДКК, які брали участь у засіданні.
Протоколи захисту ДП та подання з дозволом до захисту ДП зберігаються у
встановленому порядку.
7.6 Результати захисту дипломних проектів
«відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно».

визначаються

оцінками

7.7 Студенти, які не захистили дипломний
проект допускаються до
повторного захисту не менше ніж через рік протягом трьох років після закінчення
коледжу.
7.8 Перед проведенням захисту ДП в ДКК подаються документи:
наказ про допуск до захисту ДП студентів, які навчаються за
спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології і
повністю виконали ДП згідно завданню та отримали рецензію;

подання голові ДКК щодо захисту ДП, у якому містяться довідка про
успішність, висновок керівника, висновок випускової циклової комісії;

пояснювальна записка ДП;

креслення, програмні продукти, презентації та інше;

рецензія;

навчальна карта студента;

залікова книжка.
7.9 Після закінчення роботи ДКК голова складає звіт та подає його голові
випускової комісії. У звіті аналізується актуальність тематики, якість виконання
дипломних проектів, уміння випускників застосовувати знання при вирішенні
виробничих проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, рекомендації щодо
вдосконалення освітнього процесу.

8. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ, СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ
ЗАПИСКИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Стандартний склад дипломного проекту – пояснювальна записка (ПЗ) та
графічна частина (ГЧ). Реальний дипломний проект складається з пояснювальної
записки, графічної частини і практичної частини (ПЧ). В реальних дипломних
проектах кількість листів графічної частини встановлюються індивідуально.
8.1. Обсяг пояснювальної записки повинен складати 40- 60 сторінок тексту,
який друкується із такими параметрами: шрифт Times New Roman, розмір 14,
інтервал між стрічками 1,5, формат аркуша (А4). У дану кількість сторінок
включають сторінки, на яких розміщені рисунки, таблиці, список літератури та
додатки.
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8.2.
Пояснювальна записка повинна у короткій та лаконічній формі
розкривати творчий задум роботи, включати методи дослідження, використані
методи розрахунку.
Перелік розглянутих у кожній конкретній роботі питань та рівень їх розробки
повинні бути визначені у завданні на дипломне проектування, виходячи з умов
повного розкриття теми, спеціалізації дипломника та доведення розробки до
практичних технічних рішень.
8.3. Зміст пояснювальної записки визначається завданням на дипломний
проект та його направленням. Рекомендується такий зміст пояснювальної
записки:
- Етикетка
- Титульний лист
- Завдання на дипломний проект
- Перелік вимог до дипломного проекту нормоконтролем
- Вступ (1,5-3 стор.)
- Експлуатаційна частина (20-25%)
- Технічна частина(40-50%)
- Технологічна частина (15-20%)
- Економічна частина (5%)
- Охорона праці (5-10%)
- Охорона навколишнього середовища (5%)
- Список використаної літератури.
Питання охорони праці, заходи з охорони навколишнього середовища повинні
бути пов’язані з темою дипломного проекту.
8.4. Графічна частина дипломного проекту. Креслення за форматом, умовними
позначеннями, шрифтами, масштабами, правилами оформлення повинні
відповідати вимогам діючих стандартів. Повний перелік стандартів за темою
роботи студент визначає з інформаційних довідників останнього року випуску, в
яких фіксується останні зміни та доповнення.
8.5. Креслення і схеми оформляються олівцем, рідше тушшю чорного
кольору. До креслень розробляються специфікації. До принципових електричних
схем розробляються переліки елементів.
8.6. Графічна частина дипломного проекту може бути виконана у графічному
редакторі за допомогою персонального комп’ютера.
В зміст дипломного проекту можуть входити вироби, які виконали студенти
згідно з завданням на дипломне проектування.
Реальні дипломні проекти можуть розроблятися групою студентів. Кількість
студентів цієї групи встановлюється рішенням циклової комісії. При цьому
індивідуальне завдання видається кожному студенту зі строго регламентованим
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переліком питань. На груповий реальний проект допускається єдина
пояснювальна записка, в якій кожний студент розробляє свій розділ в логічній
послідовності з іншими.

9. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДИПЛОМНИХ
ПРОЕКТІВ

1. Обладнання ділянки залізниці пристроями автоблокування.
2.Обладнання станції пристроями електричної централізації.
3.Обладнання сортувальної гірки пристроями механізації та автоматизації.
4.Реконструкція
(розробка,
монтаж,
виготовлення,
лабораторного стенду (виробничого процесу тощо).

модернізація)

10. ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Вимоги до дипломного проекту діють з моменту затвердження засобів
діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 151
Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані
технології
галузі
знань
15 Автоматизація та приладобудування.
Процедурні вимоги щодо виконання дипломного проекту, оформлення
супровідних документів та захисту в Державної кваліфікаційної комісії
конкретизовано у Методичних рекомендаціях до виконання дипломного проекту
для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування.
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2.3.3. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності
У Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури створені
оптимальні умови для роботи, навчання та соціального захисту
студентського та педагогічного колективів.
Будівлі мають необхідне освітлення, центральне електpо-, водо-,
теплозабезпечення, каналізацію. Санітарно-технічний стан будівель
задовільний та відповідає нормативним вимогам з охорони праці, пожежної
безпеки та санітарно-гігієнічним нормам і правилам. Є в наявності експертні
висновки про відповідність навчального закладу та його матеріальнотехнічної бази вимогам щодо пожежної безпеки, нормам з охорони праці.
Коледж має паспорт навчального закладу, план розвитку навчальноматеріальної бази, перелік типового обладнання кабінетів i лабоpатоpiй всіх
спеціальностей, протоколи засідань piчних iнвентаpизацiйних комісій,
паспорти кабінетів та лабораторій.
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями наведено у таблиці 2.17.
Усі кабінети, де відбуваються навчальні заняття, відповідають
Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, що
затверджено наказом МОН України за № 601 від 20.07.2004 р., Державним
санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, які
погоджені листом МОН України від 05.06.2001 р. за № 1/12-1459.
Рівень методичного забезпечення кабінетів і лабораторій, спортивних
зал відповідає вимогам Положення про організацію освітнього процесу у
закладах вищої освіти України.
Протягом останніх п'яти років здійснювалася реконструкція
лабораторій і кабінетів. Інтенсивно здійснюється інформатизація освітнього
процесу: у коледжі функціонують електронна бібліотека, 3 комп’ютерні
кабінети. Поступово відбувається осучаснення навчальних аудиторій.
Комп’ютерне обладнання за можливістю модернізується. У даний період
часу в організації освітнього процесу задіяні 64одиниці персональних ПЕОМ.
У наявності комп’ютери з процесорами частоти до 3000 МГц – 30
одиниць.
Організовано локальну комп’ютерну мережу з трьома робочими
групами – адміністративною та двома навчальними. Адміністративна група,
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викладачі та студенти мають доступ до мережі Інтернет з метою більш
широкого використання світових баз даних з такими характеристиками:
Виділена лінія через провайдер Intel.
Оплата по трафіку: безліміт
Швидкість пікова: 100 мб/c
Електрона адреса: atehzt@gmail.com
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://acti.dn.ua
Наявність у коледжі мережі Інтернет дозволяє не лише підвищити
якість підготовки фахівців, а й надає можливість здійснення швидкісного
зв'язку з різними закладами, підприємствами та установами.
У навчальному корпусі розміщені: спортивна зала, актова зала,
бібліотека. Бібліотека містить: книгосховище, абонементний відділ, читальну
залу на 26 місць. Загальна площа складає 174,9 кв.м.
З метою
забезпечення належного медичного обслуговування
студентів діє медичний пункт. Культурно-масові заходи і батьківські збори
відбуваються в актовій залі, яка розрахована на 600 місць.
Коледж має студентський гуртожиток, що знаходиться поруч з
навчальним корпусом і розрахований на 406 місць. Для проживання
студентів тут створені комфортні умови: кімната для відпочинку, кімната для
роботи за комп’ютером з Інтернет-ресурсами, пральня, спортивні
майданчики, тренажерна зала.
Обладнання лабораторій, навчальних кабінетів і спеціалізованих лабораторій
з ПЕОМ, які забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології наведено у таблицях
2.17-2.22.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.17.Забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями
Назви приміщень за
функціональним призначенням
1.Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
- приміщень для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні,
аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії)

Загальна
площа
приміщень,
(м2)
6122,8

У тому числі
власна,
(м2)
6122,8

здано в
орендована,
оренду,
(м2)
(м2)
-

4285,5

4285,5

-

-

- лабораторний комплекс №1

304,0

304,0

-

-

- лабораторний комплекс №2

71,5

71,5

-

-

- навчальний полігон (ангар)

425,5

425,5

-

-

- спортивна зала

625,5

625,5

-

-

- навчальні майстерні

410,8

410,8

-

-

2. Приміщення для науковопедагогічних (педагогічних)
працівників

126,2

126,2

3. Службові приміщення

1253,7

4. Бібліотека, у т.ч. читальні зали

-

-

1253,7

-

-

174,9

174,9

-

-

5. Гуртожиток

5365,3

5365,3

-

-

6. Їдальня, буфети

257,0

257,0

-

-

-

-

-

-

8. Медичні пункти

10,9

10,9

-

-

9.Актова зала
10. Підсобні приміщення, у тому
числі погреба
Загальна площа всіх приміщень,
що використовуються

360,0

360,0

-

-

645,5

645,5

-

-

14316,3

14316,3

-

-

7. Профілакторії, бази відпочинку

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.18.Обладнання навчальних кабінетів, які забезпечують виконання
навчального плану зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.
№
з/п
1

Назва лабораторій, спеціалізованих
кабінетів, площа (м2)

Назва дисципліни за
навчальним планом

6

2
3
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Українська література,
Українська мови та літератури
Українська мова,
50,59 м2, Кабінет № 216
Українська мова (за проф.
спрямуванням)
Всесвітня історія, Географія
Історії України і культурології 50,2
2
м , Кабінет № 217
Історія України, Культурологія
Захист Вітчизни,
Історії України і правознавства
Основи правознавства,
67,1 м2 Кабінет № 309
Основи філософських знань,
Соціологія
Іноземна мова Кабінет № 214в-21,8
Іноземна мова
м2 і Кабінет № 214г- 33,1 м2
Спортивна зала 520,5 м2,
Фізична культура
каб.физичного виховання 104,7м2
Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
Лабораторія Фізика 54,2 м2,
Фізика

7

Хімія 34,3 м2, Кабінет № 105

8

Математика 34,8 м2, Кабінет № 106

1

2

3

4
5

9
10

Кабінет № 103

Інженерна графіка Кабінет № 32542,5 м2 і Кабінет № 326 - 63,0 м2
Електротехніки та
електровимірювання 38,2 м2,
Кабінет № 206

11
12

13

Обчислювальної техніки
Кабінет № 311, 40,1м2

Лаб.компьютерної техніки та
програмування 78,6м2, Кабінет № 312
Охорона праці та Безпеки
життєдіяльності 40,7 м2,
Кабінет № 310

Лабораторія «Електротехніки»,
14

65 м2

Наявне
технічне
забезпеченя
(обладнання)
4

+

+

+

+
+

+

Біологія, Хімія
Математика
Основи вищої математики

+

Інженерна графіка

+

Електротехніка і основи
електроніки

+

Обчислювальна техніка і
програмування
Обчислювальна техніка і
програмування
Екологія,
Безпека життєдіяльності,
Основи охорони праці
Охорона праці в галузі
Електротехніка і основи
електроніки
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+

+
+

+

+

Продовження таблиці 2.18.
1

2

3
Цикл професійно-практичної підготовки
Телеуправління та
Автоматизовані системи
телесигналізації, Систем
телеуправління і
автоматичного контролю стану
телесигналізації; Системи
рухомого складу
автоматичного контролю
технічного
стану рухомого складу
2
Кабінет № 215; 41 м
під час руху поїзду; Електроніка,
мікроелектроніка,
мікропроцесорна техніка;
Технічні засоби електрозв'язку
Автоматизовані системи
телеуправління і
телесигналізації; Системи
автоматичного контролю
технічного стану рухомого складу
під час руху поїзду

+

Лабораторія Технічні засоби
електрозв'язку, 27,6 м2

Технічні засоби електрозв'язку
Монтаж, обслуговування, ремонт
і діагностика пристроїв СЦБ
Основи автоматики і дискретних
пристроїв; Електропостачання
систем СЦБ
Економічна теорія;
Економіка, організація і
планування виробництва; Основи
управлінської діяльності; Основи
стандартизації
Автоматизовані станційні
системи управління рухом поїздів;
Основи автоматики і дискретних
пристроїв
Автоматизовані станційні
системи управління рухом поїздів;
Монтаж, обслуговування, ремонт і
діагностика пристроїв СЦБ
Автоматизовані системи
інтервального регулювання
рухом поїздів,
Електропостачання систем СЦБ
Автоматизовані системи
інтервального регулювання
рухом поїздів; Монтаж,
обслуговування, ремонт і
діагностика пристроїв СЦБ
Технічна експлуатація залізниць

+

Економіки і планування
виробництва
Кабінет № 214б; 46,1 м2
Автоматизовані станційні
системи управління рухом
поїздів
Кабінет № 214а; 42,9 м2
Лабораторія Автоматизовані
станційні системи управління
рухом поїздів, 60,9 м2

16

17

+

Лабораторія Телеуправління та
телесигналізації, Систем
автоматичного контролю стану
рухомого складу, 41 м2

Лабораторія Дискретних
пристроїв, 41 м2

15

4

Автоматизовані системи
інтервального регулювання
рухом поїздів
Кабінет № 213; 41,4 м2
Лабораторія Автоматизовані
системи інтервального
регулювання рухом поїздів,
94 м2
Технічна експлуатація та
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+

+

+

+

+

+

+

безпека руху поїздів
Кабінет № 207; 67,6 м2
Технічних засобів залізничного
транспорту
18
Кабінет № 323; 55,9 м2

та безпека руху

Технологія галузі і технічні
засоби залізничного транспорту;
Навчальна практика (ТГіТЗЗТ)

Директор коледжу

+

Микола ЗІНЧЕНКО

78

Таблиця 2.19. Обладнання спеціалізованих лабораторій і кабінетів зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

№
з/п
1
1

Найменування
лабораторій,
спеціалізованих
кабінетів, їх площа
2
Лабораторія №1
Автоматизовані
станційні системи
управління рухом
поїздів,
68 м2

Найменування дисциплін
3
Системи регулювання
руху на залізничному
транспорті

4
Стрілкові електроприводи типу
СП-6,СП-3,СПГБ, СПГ, СП-ТС,
СПВ – 7 шт.
пульт-маніпулятор з виносним
табло, пульт типу УП-1– 1 шт.
Лабораторні стенди:
чотирипровідної схеми
управління стрілкою– 1 шт.,
двопровідної схеми управління
стрілкою – 1 шт.,
схеми управління стрілкою з
двигуном змінного струму–1шт.,
управління гірковим
електроприводом з блоком СГ76У,СГ-66 – 1 шт.,
перевірки блоків БМРЦ і
БГАЦ– 1 шт.,
системи РЦЦМ – 1 шт.,
системи БМРЦ– 1 шт.,
системи БРЦ– 1 шт.,
системи БГАЦ– 1 шт.,
схеми-включення вогнів
вхідного світлофора– 1 шт.,
вимикання стрілки із
залежності зі збереженням
користування сигналами– 1 шт.
Стрілочний перевід-1 шт.,
світлофори-4 шт. ,
рейкові кола-4 шт.,
переїзд-1 шт.,
живлячі пристрої-21 шт.,
кабельна мережа-1 шт.,
напільні пристрої ПОНАБ-3-1
шт.,
маневрова колонка-1 шт.,
діюча система БМРЦ-1 шт.
Теле-відеоапаратура;
Учбові фільми;
Роздатковий матеріал;
Навчальні стенди –9 шт.;

2

Навчальний
полігон, 425,5 м2

Технологія галузі і
технічні засоби
залізничного транспорту,
Навчальна практика з
ТГіТЗЗТ
Залізничні станції та
вузли

3

Кабінет № 304

Організація руху поїздів
Економіка, організація і
планування виробництва,
Основи управлінської

Економіки і
планування

Перелік обладнання,
устаткування, кількість
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5

6

виробництва,
Організації руху
поїздів 46,5 м2

діяльності

Плакати – 27 шт.;

Кабінет № 207

Технічна експлуатація
залізниць і безпека руху

Теле-відеоапаратура;
Учбові фільми;
Роздатковий матеріал;
Навчальні стенди – 7 шт.;
Плакати – 31 шт.;

Лабораторний практикум
з керування рухом

Апарати пульту управління
стрілками та сигналами ,при
ЕЦ, на одноколійних ділянках
обладнаних НАБ -1шт
Апарати пульту управління
стрілками та сигналами ,при
ЕЦ, на одноколійних ділянках
обладнаних НАБ -1шт
Апарати пульту управління
стрілками та сигналами ,при
ЕЦ, на одноколійних ділянках
обладнаних АБ -1шт
Апарати пульту управління
стрілками та сигналам ,при
ЕЦ,
двоколійних ділянках
обладнаних АБ -1шт
Апарат
пульту
диспетчерського контролю за
рухом поїздів
Комплект
поїзного
диспетчерського зв'язку
Комп’ютер.
Телевізор
Лабораторні стенди:
з релейного
напівавтоматичного
блокування, двоколійного
(одностороннього) кодового
автоблокування -1 шт.,
двопровідної схеми зміни
напряму руху -1 шт.,
кодового автоблокування на
двоколійних ділянках з
двостороннім рухом -1 шт.,
чотиризначного кодового
автоблокування -1 шт.,
чотирипровідної схеми зміни
напряму руху -1 шт.,
двоколійного автоблокування
постійного струму -1 шт.,
двоколійного автоблокування
змінного струму-1 шт.,

Технічна
експлуатація і
безпека руху поїздів
67,6 м2»
Кабінет № 107
Лабораторія з
керування рухом
53,0 м2

Лабораторія№2
Автоматизовані
системи
інтервального
регулювання рухом
поїздів, 84 м2

Системи регулювання
руху на залізничному
транспорті.
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одноколійне автоблокування
змінного струму -1 шт.,
ув’язки пристроїв
автоблокування з пристроями
електричної централізації-1 шт.,
автоблокування з
централізованим розміщенням
апаратури АБТЦ -1 шт.,
автоматичної локомотивної
сигналізації -1 шт.,
пристроїв з переїзною
сигналізацією на двоколійних
та одноколійних ділянках -1
шт., кодування станційних
рейкових кіл в маршрутах
приймання та відправлення -1
шт.,
автоматична переїзна
сигналізація з авто шлагбаумом
-1 шт.
Лабораторія №2а
Основ автоматики і
дискретних
пристроїв.
-64,7 м2

Основи автоматики і
дискретних пристроїв.

Діючі лабораторні стенди з:
перевірки характеристик
нейтральних реле, комбінованих
реле, пускових реле, кодових та
трансмітерних реле, індукційних
реле-5 шт
визначення характеру
пошкодження і його місце в
релейній схемі, відпрацювання
навиків роботи з монтажними і
принциповими схемами-1 шт.
випробування трансформаторів
СЦБ і регулювання напруги-1
шт.
випробування перетворювача
частоти ПЧ 50/25 і перевірка
його електричних
характеристик-1 шт.
випробування і перевірка
характеристик випрямлячів
типу ВАК-1 шт.
аналіз роботи електричного
фільтра та його налагодження-1
шт.
аналіз роботи схеми рейкового
кола з конденсаторним
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дешифратором-1 шт.
аналіз роботи кодового
рейкового кола 50 Гц-1 шт.
аналіз роботи фазочутливого
рейкового кола 50 Гц-1 шт.
аналіз роботи однониткового
рейкового кола 50 Гц-1 шт.
аналіз роботи розгалуженого
рейкового кола 25 Гц-1 шт.
аналіз схеми гіркового
рейкового кола-1 шт.
аналіз схеми рейкового кола
накладення тональної частоти-1
шт.
аналіз роботи і перевірка
характеристик безконтактного
комутатора стуму-1 шт.

7

Лабораторія №3
Технічних засобів
електрозв'язку,
29,7м2

Технічні засоби
електрозв'язку .
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аналіз роботи і перевірка
характеристик напівпровідникового реле напруги-1 шт.
аналіз роботи і перевірка
характеристик автоматичного
регулятора струму-1 шт.
електронне інтелектуальне
реле-1 шт.
Лабораторні стенди:
збирання схеми телефонного
апарата системи ЦБ-1 шт.,
включення телефонних апаратів
в комутатор -1 шт.,
складання телефонного апарата
АТС, включення його в діючі
АТС-2 шт.,
перевірка роботи приладів при
встановленні зв’язку між двома
абонентами -1 шт.,
дослідження розпорядчої
станції під’їзного
диспетчерського зв’язку типу
РСДТ -1 шт.,
стійка постанційного зв’язку
типу ПСТ-2М -1 шт.,
включення станції в дію і
перевірка її роботи -1 шт.,,
дослідження розпорядчої

станції по станційного зв’язку,
дослідження комутатора КСС20, КАСС -1 шт.,
дослідження роботи
переносних радіостанцій -2 шт.
дослідження роботи
стаціонарних і возимих
радіостанцій -2 шт.

Директор коледжу
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Таблиця 2.20. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання
начального плану зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології.

№
з/п

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа

Найменування
дисципліни за
навчальним планом

Кількість
та марка
ПЕОМ

1

2

3

4

1

Лабораторія
комп’ютерної
техніки та
програмування,
99,1м2

Обчислювальна
техніка і
програмування

Pentium 15 шт.

Інформатика

Назви пакетів
прикладних
програм (у т.ч.
ліцензованих)
5
Пакет Microsoft
Office (Word, Excel,
AssessPower point);
Компас3D;
Microsoft Visiо;
Microsoft
VisualStudio;
Autodesk AutoCad

Наявніст
ь каналів
доступу
Інтернет
(так/ні)
6

Так

Інженерна графіка

2

3

Лабораторія
комп’ютерних
систем та
мереж, 60м2

Електронна
бібліотека

Організація руху
поїздів
Автоматизовані
системи управління Pentium 15 шт.
на залізничному
транспорті
Навчальна
практика з АСУЗТ
Pentium –
Автоматизовані
3 шт.
системи управління
Ноутбук
на залізничному
Samsung –1
транспорті
шт.

Директор коледжу

Пакет Microsoft
Office (Word, Excel,
Assess);
Теst; TestS;
TestStudiopro;
AutodeskAutoCad;
MathCAD

Так

Пакет Microsoft
Office (Word, Excel,
Assess); Теst;
Компас3D

Так

Микола ЗІНЧЕНКО

84

Таблиця 2.21. Інформація про максимально можливий контингент та
кількість студентів на одне комп’ютерне місце зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для денної форми
навчання.
Шифр і назва
спеціальності
151
Автоматизація
комп’ютерноінтегровані
технології

Галузь
знань
та

15
Автоматизація та приладобудування

Термін
навчання
(Т)

Ліцензований
обсяг прийому
(А)

Ліцензований
контингент
(А∙Т)

3р.10м.

60

240

Сумарний ліцензований контингент студентів

240

1. Загальна кількість комп’ютерів, що забезпечують навчальний процес зі
спеціальності F= 30 шт;
2. Кількість студентів на одне комп’ютерне місце 8,0 чол.

Директор коледжу
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Таблиця 2.22. Інформація про максимально можливий контингент студентів
у Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури

Шифр і назва
спеціальності

Термін Ліцензовани
навчання
й обсяг
(Т)
прийому (А)

Галузь
знань

1

2

3

Ліцензовани
й контингент
(А∙Т)

4

5

Денна форма навчання
275 Транспортні
технології
(на залізничному
транспорті )

27
Транспорт

3р.10м.

90

360

273 Залізничний
транспорт

27
Транспорт

3р.10м.

60

240

15 Автоматизація та
приладобудування

3р.10м.

60

240

3р.10м.

30

120

2р.10м.

30

90

151 Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані технології
123 Комп’ютерна
інженерія
071Облік і
оподаткування

12 Інформаційні
технології
07 Управління та
адміністрування

Заочна форма здобуття освіти за скороченим терміном навчання
275 Транспортні
технології
27
2р.6м.
75
(на залізничному
Транспорт
транспорті )
273 Залізничний
27
2р.6м.
30
транспорт
Транспорт
151 Автоматизація та
15 Автоматизація та
комп'ютерно2р.6м.
30
приладобудування
інтегровані технології
Сумарний ліцензований контингент студентів

225

90
90
1455

1. Загальна площа навчальних приміщень F=6122,8 м2.
2. Перелік спеціальностей з ліцензованим обсягом і терміном навчання.
3. Питома навчальна площа на одного студента (F/ЛК) 4,2 м2.

Директор коледжу
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2.3.4. Соціальна інфраструктура
Загальна площа приміщень коледжу складає 8951 м2, безпосередньо
навчальна площа становить 6122,8 м2 , таким чином на одного студента
приходиться 4,2 м2 (таблиця 2.23).
Освітлення та тепловий режим відповідають санітарним нормам.
Викладачі працюють за розкладом з урахуванням педагогічного
навантаження на навчальний рік. Адміністративна, господарча, фінансова
служби, що забезпечують освітній процес, працюють за 5-ти денним
графіком роботи і 8-ми годинним робочим днем.
Студенти навчаються 5 днів на тиждень із щотижневим
навантаженням 36 годин на І-му курсі та 32 години на ІІ, ІІІ, ІV курсах.
Розклад занять враховує необхідність чергування дисциплін різного профілю,
а також санітарні вимоги щодо розумового навантаження та проблеми
втомлюваності студентів у другій половині тижня.
Важливу роль в організації освітнього процесу в коледжі відіграють
класні керівники академічних груп. Вони планують та організовують
виховну роботу з групою студентів завдяки вивченню та врахуванню
міжособистісних взаємин у колективі, рівня їх інтелектуального розвитку,
індивідуальних особливостей. З метою швидкої адаптації студентів першого
курсу проводяться виховні години: «Що я знаю про свою майбутню
професію», «Наш коледж, його традиції і роль у підготовці спеціалістів»,
«Моя професія – найпрестижніша», тематичні вечори «Будьмо знайомі».
Технічний персонал в навчальних кабінетах підтримує необхідний
санітарно-гігієнічний стан. Кількість кабінетів є достатньою і відповідає
контингенту студентів, що дозволяє організувати навчання в одну зміну та
розпочинати заняття одночасно у всіх групах о 8-й годині. Усе технічне
обладнання в кабінетах має заземлення. Студенти і викладачі проходять
інструктажі з техніки безпеки, що фіксується у відповідних журналах.
Стан здоров’я студентів коледжу контролюється центральною
районною поліклінікою. Щорічно лікарі здійснюють медичний огляд
студентів, а також профілактичний огляд для виявлення відповідності рівня
здоров’я
обраній
спеціальності,
за
необхідності
проводиться
диспансеризація.
Оздоровлення, пропаганда здорового способу життя серед
студентської молоді відбувається на заняттях з фізичної культури, секційних
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заняттях, під час спортивно-масових заходів. Коледж має необхідну
матеріально-технічну базу для фізичного розвитку студентів: відкритий
спортивний майданчик та 2 спортивні зали (гімнастичну, тренажерну).
Наявне обладнання забезпечує роботу спортивних секцій в закладі освіти:
волейбольної та баскетбольної. Студенти, які відсторонені від занять
фізкультурою через захворювання, мають змогу займатися у спеціальній
групі лікувальної фізкультури.
Коледж має гуртожиток на 406 місць. Усі студенти, які мають
необхідність у житлі, забезпечуються місцями у гуртожитку. Санітарногігієнічний стан гуртожитку в межах норми; працюють побутові кімнати,
кухня, їдальня, спортивна кімната, душові. Усього в гуртожитку проживає 76
студента з інших міст. Частина студентів, які мешкають у гуртожитку,
становить 21 % . Гуртожиток має обладнаний медпункт, в якому створені всі
умови для надання першої медичної допомоги.
На спеціальному обліку в коледжі перебувають багатодітні,
малозабезпечені сім’ї, діти-сироти, діти батьків, що постраждали від аварії на
ЧАЕС, діти загиблих під час АТО військовослужбовців, діти-переселенці.
На даний час в коледжі навчається 9 студентів з категорії дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, із яких 7 знаходяться під
опікою. Ці студенти одержують соціальну стипендію, один раз на рік
надається матеріальна допомога.
За поданими заявами матеріальну допомогу в 2019 році одержали 36
співробітників. Щорічно діти (віком до 14 років) співробітників коледжу
одержують новорічні подарунки.
Викладачі коледжу своєчасно отримують заробітну плату. Щорічно
проходять медичний профогляд. Адміністрацією закладу спільно з міським
відділом фонду соціального страхування проводиться робота щодо
забезпечення
працівників
коледжу
путівками
до
санаторіїв,
будинків відпочинку.
Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються в
освітньому процесів наведена у таблиці 2.23, а інформація про соціальну
інфраструктуру – у таблиці 2.24.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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2.23. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються в освітньому процесі Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури

№з/
п

Адреса
приміщення

1
1

2
84500,
Донецька обл.,
м.Бахмут
вул.Миру,
буд.8
(комплекс)

Договір оренди
Назва та
Наявреквізити
Строк
ність
Наявдокумента
дії
Найменуван
нотаПлоща
ність
ня власника
про право договору
(кв.м.)
державної ріальмайна
власності або оренди
реєстрного
оперативного (з_____
рації
посвідуправління по____)
чення
3
4
5
6
7
8
2
Міністерство 8951 м Свідоцтво
про право
освіти і
власності
науки
на
України
нерухоме
майно
Серія ЯЯЯ
№ 459436
13.04.2007
-
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Інформація про наявність документів
Про
відповідність
санітарним
нормам
9
Акт №86
санітарноепідеміоло-гічного
обстеження
об’єкта від 28
серпня 2019р.

Про
відповідність
вимогам
пожежної
безпеки
10
Акт складений за
результатами
проведення
позапланового
заходу
державного
нагляду щодо
дотримання
суб’єктом
господарював
ня вимог
законодавства у
сфері техногенної
та пожежної
безпеки від
09.10.19 р. № 39

Про
відповідність
нормам
з
охорони
праці
11
Довідка
про стан
охорони
праці від
22.10.19р.
№16/117

2

84500,
Донецька обл.,
м.Бахмут
вул.Ціолковськог
о буд.31
(гуртожиток)

Міністерство 5365,3м2 Свідоцтво
про право
освіти і
власності
науки
на
України
нерухоме
майно
Серія ЯЯЯ
№ 459435
13.04.2007

-

Директор коледжу

-

-

Акт №86
санітарноепідеміологічного
обстеження
об’єкта від 28
серпня 2019 р.

Акт складений за
результатами
проведення
позапланового
заходу
державного
нагляду щодо
дотримання
суб’єктом
господарювання вимог
законодавства у
сфері техногенної
та пожежної
безпеки від
09.10.19 р. № 39

Микола ЗІНЧЕНКО
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Довідка
про стан
охорони
праці від
22.10.19р.
№16/117

Таблиця 2.24. Інформація про соціальну інфраструктуру
№

Найменування об’єктів

Кількість

Площа

1

(кв. м)
5365,3

з/п
1.

соціальної інфраструктури
Гуртожитки для студентів

2.

Житлова площа, що припадає на
одного студента у гуртожитку

-

21,4

3.

Їдальні та буфети

1

257

4.

12,3

-

5.

Кількість студентів, що припадає на
одне посадкове місце в їдальнях і
буфетах (осіб)
Актові зали

1

360

6.

Спортивні зали

2

625,5

7.

Плавальні басейни

-

-

8.

1

402,2

9.

Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо
Студентський палац (клуб)

-

-

10.

Інше

-

-

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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2.3.5. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої
діяльності зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Освітній процес у Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури
спрямований на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів.
Організація освітнього процесу постійно удосконалюється. Планування
освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до Закону України
«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про
мову», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Державної
національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Національної
програми «Діти України», Програми правової освіти населення України,
Концепції виховання у національній системі освіти, Загальної декларації прав
людини, Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні
та інших нормативно-правових документів. Освітній процес у коледжі
здійснюється відповідно до державних стандартів освіти навчальними
підрозділами (відділеннями, предметними (цикловими) комісіями,
навчальними майстернями, бібліотекою). Управління діяльністю коледжу
здійснюється директором за нижче поданою структурною схемою (рисунок
2.1).
У коледжі діє педагогічна рада, яку очолює директор. До її складу входять
представники педагогічного колективу та органів студентського
самоврядування. Також працює методична рада, до складу якої належать
директор, його заступники, завідувачі відділеннями, голови циклових
комісій. За останні три роки було проведено 30 засідань педагогічної та
методичної рад. На засіданнях методичної ради коледжу порушуються
питання методичного забезпечення освітньої діяльності, а також діяльності
циклових комісій. У коледжі працює 5 циклових комісій, на засіданнях яких
розглядаються та обговорюються сучасні педагогічні інновації, індивідуальні
плани роботи викладачів, робочі програми з усіх дисциплін і предметів,
методичне забезпечення, матеріали з досвіду роботи, методичні розробки
відкритих занять і результати їх проведення, підсумки атестації студентів,
питання з організації та проведення тижнів спеціальності. Широке коло
питань розглядається на засіданнях педагогічної ради, серед яких: виконання
навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують
освітній процес; плани щодо освітньої, методичної роботи, розвитку
навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази; стан і підсумки
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освітньої та методичної роботи в навчальному закладі загалом та в
структурних підрозділах; питання підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, профорієнтаційної роботи, охорони праці, працевлаштування
випускників, запровадження у освітньому процесі досягнень науки та
кращого педагогічного досвіду тощо. У навчальному закладі налагоджений
систематичний контроль за реалізацією освітнього процесу. Його
здійснюють директор, його заступники, завідуючі відділеннями, голови
циклових комісій, представники студентського самоврядування. Питання
контролю освітнього процесу внесено до єдиного плану роботи коледжу на
навчальний рік, а також розглядається на засіданнях педагогічної,
методичної ради, ради класних керівників, оперативних нарадах при
директорі.
З метою забезпечення ефективності освітнього процесу в коледжі
щомісячно аналізується рівень навчальних досягнень студентів з дисциплін
та щоденно ведеться моніторинг відвідування занять. Така система контролю
дає можливість адміністрації своєчасно реагувати на випадки незадовільної
успішності студентів і виявляти порушників дисципліни. У коледжі
здійснюється систематичний контроль ведення журналів навчальних занять
на відповідність вимогам щодо роботи з фінансово- обліковими
документами. Ця функція покладена на заступника директора з навчальної
роботи, завідуючих відділеннями, голів циклових комісій. Навчальнометодичне забезпечення підготовки фахівців спеціальності 151Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології, а відповідає освітньо-професійній
програмі (ОПП) випускника закладу вищої освіти I (першого) рівня
акредитації. Основним нормативним документом, що визначає організацію
освітнього процесу з конкретного напрямку освітньої або кваліфікаційної
підготовки, є навчальний план. Для всіх дисциплін розроблене навчальнометодичне забезпечення, яке містить навчальну програму дисципліни, робочу
програму, критерії оцінювання, конспект лекцій, методичні вказівки
(рекомендації) до семінарських, практичних та лабораторних занять, до
самостійної роботи, до курсового і дипломного проектування, засоби
діагностики, пакет екзаменаційних матеріалів, матеріалів до заліку, до
комплексної контрольної роботи тощо. Усе забезпечення має електронну
версію. Певна кількість годин, передбачених на вивчення дисциплін,
відводиться на виконання практичних робіт. Усі практичні роботи
проводяться у спеціальних кабінетах і лабораторіях, які забезпечені
необхідним обладнанням та інструктивно-методичними матеріалами.
Щорічно розробляється графік навчального процесу відповідно до
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навчальних планів спеціальностей і затверджується директором. Розклад
навчальних занять складається на кожен семестр з дотриманням вимог
навчальних планів, програм, методичних вимог і затверджується директором.
Навчально-методична робота зі спеціальності 151Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології, планується згідно з перспективним
планом розвитку коледжу. Відповідно до робочого навчального плану,
розкладу занять проводяться практичні, лабораторні заняття, семінари,
лекції, контрольні роботи. Колектив викладачів циклової комісії постійно
працює над оновленням навчально-методичного забезпечення спеціальності.
Інформацію про навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального
плану підготовки фахівців наведено в таблиці 2.25. Згідно з навчальним
планом студенти спеціальності 151Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, проходять декілька видів практик, інформація про які
наведена у таблиці 2.26. Практика студентів є невід'ємною складовою
процесу підготовки молодших спеціалістів. Мета практики – оволодіння
студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі,
формування здатності до роботи в реальних ринкових і виробничих умовах,
виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх
застосовувати у практичній діяльності. За чинним навчальним планом для
студентів спеціальності 151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології, передбачено виконання курсових проектів з дисциплін
«Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів» та
«Автоматизовані станційні системи управління рухом поїздів», а з
дисципліни «Економіка, організація і планування виробництва» передбачене
виконання курсової роботи. Методичне забезпечення курсового
проектування наведено в таблиці 2.26. Інформація про керівників курсових
проектів і робіт наведена в таблиці 2.28. Викладачами циклової комісії
створено повне навчально-методичне забезпечення курсових проектів, що
містить тематику, завдання, критерії оцінювання, методичні рекомендації
щодо змісту й оформлення матеріалів проектування, питання до захисту.
Курсові проекти виконуються з використанням комп’ютерної техніки.
Тематика курсових проектів надається у таблицях 2.29-2.31. Заключним
етапом підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 151Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології, є виконання і захист дипломного
проекту. Підчас роботи над проектом студенти розвивають навички
самостійної роботи, готуються до вирішення задач в умовах сучасного
виробництва. Методичне забезпечення дипломних проектів наведено в
таблиці 2.32. Студенти під час роботи над дипломним проектом
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демонструють вміння розв’язувати конкретні виробничі завдання.
Керівниками дипломних проектів та рецензентами призначаються викладачі
спецдисциплін та фахівці галузевих підприємств. Інформація про керівників
дипломних проектів наведена в таблиці 2.33. Методичне забезпечення
дипломного проектування містить загальні положення, розрахунковий
розділ, оформлення пояснювальної записки та графічної частини.
Дипломанти забезпечені навчальною та довідковою літературою, а також
електронними фаховими виданнями.
Тематика
дипломних
проектів
наводиться
в
таблиці
2.34.
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Директор
коледжу

Головний
бухгалтер
коледжу

Заступник
директора з
навчальної
роботи

Заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

Старший
інспектор
відділу
кадрів

Заступник
директора з
адміністративногосподарської
роботи

Завідувач
навчально-методичним
кабінетом
Методист
Завідувач
навчально- виробничими
майстернями
Завідувачі відділеннями
Голови циклових комісій
Класні керівники

Навчальні групи
Завідувачі
кабінетами та лабораторіями
Рисунок 2.1. Організаційна структура Бахмутського коледжу транспортної
Інфраструктури
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Таблиця 2.25. Забезпечення освітнього процесу зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами
Інформація про наявність («+», «-» або немає потреби)

Навчальног
о контенту

Плани
практичних
(семінарських
) занять

Плани
(завдання)
лаборатор
них
робіт

Завдання
для
самостійної
роботи
студентів*

Питань,
задач, завдань
або кейсів для
поточного та
підсумкового
контролю

Комплексні
контрольні
роботи

2

3

4

5

6

7

Основи філософських знань

+

+

-

+

+

+

Культурологія

+

-

-

+

+

+

Фізичне виховання

-

+

-

+

+

-

Історія України

+

+

-

+

+

+

Соціологія

+

+

-

+

+

+

Економічна теорія

+

-

-

+

+

+

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

+

+

-

+

+

+

Українська мова (за професійним
спрямуванням)

+

+

-

+

+

+

Основи правознавства

+

+

-

+

+

+

Основи вищої математики

+

+

-

+

+

+

Назва дисциплін за навчальним планом

1
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Обчислювальна техніка і
програмування
Фізика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Екологія

+

-

-

+

+

+

Електротехніка і основи електроніки

+

-

+

+

+

+

Інженерна графіка

-

+

-

+

+

+

Хімія

+

-

+

+

+

+

Безпека життєдіяльності

+

+

-

+

+

+

Електричні вимірювання

+

Основи охорони праці

+

+

+

+

+

+

Охорона праці в галузі
Електроніка, мікроелектроніка та
мікропроцесорна техніка
Основи стандартизації

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

Основи автоматики і дискретних
пристроїв

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Технічні засоби електрозв'язку
Технічна експлуатація залізниць та
безпека руху
Автоматизовані станційні системи
управління рухом поїздів
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Автоматизовані системи інтервального
регулювання рухом поїздів
Автоматизованні системи
телеуправління і телесигналізації
Монтаж, обслуговування, ремонт і
діагностика пристроїв СЦБ
Технологія галузі і технічні засоби
залізничного транспорту
Економіка, організація і планування
виробництва

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Основи управлінської діяльності

+

-

+

+

+

Електропостачання систем СЦБ
Системи автоматичного контролю
технічного стану рухомого складу під
час руху поїзду

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Електротехнічні матеріали

+

-

-

+

+

+

Навчальна практика ТГ і ТЗЗТ
Навчальна практика (для отримання
робітничої професії)

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

Навчальна практика на виробництві

+

+

-

+

+

-

Технологічна практика

+

+

-

+

+

-

Переддипломна практика

+

+

-

-

+

-

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.26. Забезпечення програмами і базами практик зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

№
з/п

Найменування
практики

Семестр, в
якому
передбачена
практика

Тривалість
практики
(у тижнях)

Інформація про
наявність
програм практик
(«+» або «-»)

1
1

2
Навчальна
практика
(ТГіТЗЗТ)

3
4

4
1

5
+

2

Навчальна
практика для
отримання
робітничої
професії
Навчальна
практика на
виробництві

6

2

+

6

2

+

Технологічна
практика

7

11

+

3

4

Найменування бази для
проходження практики

6
Бахмутський
коледж
транспортної
інфраструктури
Бахмутський
коледж
транспортної
інфраструктури
Бахмутський
коледж
транспортної
інфраструктури
Структурні підрозділи
регіональної філії
«Донецька залізниця»
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»
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Інформація про наявність угод про проходження практики
(№, дата, строк дії)

7

Студенти направляються для проходження практики
на підставі Договору з регіональною філією «Донецька
залізниця» акціонерного товариства «Українська
залізниця», що укладається кожного навчального року
на період практики,установлений навчальним планом.
Остання технологічна практика відбувалася на
підставі Договору від 13.06.2019р.
№ДОН/НОК-19144/НЮ-і , терміном дії до 01.11.2019р
(для студентів денної форми навчання)

1

2

3

4

5

6

7

5

Переддипломна

8

3

+

Структурні підрозділи
регіональної філії
«Донецька залізниця»
акціонерного
товариства «Українська
залізниця»

Студенти направляються для проходження практики
на підставі Договору з регіональною філією «Донецька
залізниця» акціонерного товариства «Українська
залізниця», що укладається кожного навчального року
на період практики, установлений навчальним планом.
Остання переддипломна практика для студентів
денної форми навчання відбувалася на підставі
Договору від 25.03.2019р.
№ДОН/НОК-19093/НЮ-і ,
терміном дії до 26.04.2019р.
для студентів заочної форми здобуття освіти – на
підставі Договору від від 28.10.2019 р.
№ ДОН/НОК-19204/НЮ-і,
Терміном дії до 25.12.2019р.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.27. Методичне забезпечення курсових проектів і робіт зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

№ з/п
1
1

2

3

Найменування навчальної
дисципліни
2
Автоматизовані системи
інтервального регулювання
рухом поїздів
Автоматизовані станційні
системи управління рухом
поїздів
Економіка, організація і
планування виробництва

Семестр, в якому
передбачена курсова
робота (проект)
3

Інформація про наявність
("+" або "-")
Тематика курсових
Методичні розробки
робіт (проектів)
4
5

6

+

+

8

+

+

8

+

+

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.28. Інформація про керівників курсових проектів (робіт) зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
№
з/п

1

2

3

Найменування закладу, який закінчив
Прізвище, ім’я, по батькові

(рік закінчення, спеціальність,

Примітки

кваліфікація за дипломом)

Щитинський Олександр
Михайлович

Галка Роман Миколайович

Фесенко Ольга Володимирівна

Харківський інститут інженерів
залізничного транспорту ім.С.М.Кірова,
1987 р.
Автоматика, телемеханіка і зв'язок на
залізничному транспорті,
Інженер шляхів сполучення-електрик
Українська державна академія інженерів
залізничного транспорту, 2001.,
«Автоматика і телемеханіка на
залізничному транспорті» Інженерелектрик залізн. транспорту.
Українська державна академія інженерів
залізничного транспорту, 2007р.,
«Автоматика та автоматизація на
транспорті»,
магістр-електрик
Харківський інститут інженерів
залізничного транспорту, 1989р.,
«Автоматика і автоматизація на
залізничному транспорті», інженерелектрик

Директор коледжу

Курсовий проект
з дисципліни «Автоматизовані системи
інтервального регулювання рухом
поїздів»

Курсовий проект
з дисципліни «Автоматизовані
станційні системи управління рухом
поїздів»

Курсова робота
з дисципліни «Економка, організація і
планування виробництва»

Микола ЗІНЧЕНКО
103

Таблиця 2.29. Тематика курсових проектів з дисципліни «Автоматизовані
станційні системи управління рухом поїздів»
№
з/п

Тематика курсових проектів
Обладнання частини дільничної станції пристроями релейної
централізації з маршрутним управлінням блочного типу (БМРЦ)

1
.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

Таблиця 2.30. Тематика курсових проектів з дисципліни «Автоматизовані
системи інтервального регулювання рухом поїздів»
№

Тематика курсових проектів

з/п
1.

Обладання двоколійної ділянки залізниці пристроями
автоблокування (при електротязі постійного, змінного струму або
автономній (тепловозній) тязі).

2.

Обладання одноколійної ділянки залізниці пристроями
автоблокування (при електротязі постійного, змінного струму або
автономній (тепловозній) тязі).

3.

Реконструкція і ремонт діючих пристроїв (макетів лабораторних
робіт, стендів і т.п.)

4.

Розробка та виготовлення ТЗН (діючих стендів, макетів, тощо).

5.

Обладнання приміщень (території) коледжу пристроями
автоматизації управлінням виробничим процесом.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.31. Тематика курсових робіт з дисципліни «Економіка,
організація і планування виробництва»

№
з/п
1.

Тематика курсових робіт
Організація дистанції сигналізації і зв’язку.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО

Таблиця 2.32. Методичне забезпечення державної атестації

№
з/п

Найменування виду державної
атестації
(державний екзамен, дипломна
робота (проект))

1

2

1

Інформація про наявність ("+" або "-")
Тематика
Програми
Методичні
дипломних робіт
державних
розробки
(проектів)
екзаменів

Дипломний проект

Директор коледжу

3

4

5

+

+

-

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.33. Інформація про керівників дипломних проектів
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
№
з/
п
1
1

3

3

Говорунов
Євген
Олександрович
Іщенко
Борис
Валентинович

Українська інженерно –педагогічна академія ,
2005 р., «Електротехнічні системи споживання»,
інженер - електрик
Харківський інститут інженерів залізничного
транспорту, 1990 р., «Автоматика і телемеханіка на
залізничному транспорті»
Інженер - електрик залізничного транспорту
Українська державна академія залізничного
транспорту, 2005р., «Автоматика та автоматизація
на транспорті», магістр – електрик
Харківський інститут інженерів залізничного
транспорту, 1989р., «Автоматика і автоматизація на
залізничному транспорті», інженер-електрик
Харківський інститут інженерів залізничного
транспорту ім.С.М.Кірова,1982р.,
Автоматика, телемеханіка і зв'язок на залізничному
транспорті, інженер шляхів сполучення -електрик;
Харківська державна академія залізничного
транспорту, 2002р.,
Автоматика та автоматизація на транспорті, магістр
за фахом «Автоматика та автоматизація на
транспорті»
Харківський інститут інженерів залізничного
транспорту ім.С.М.Кірова, 1987 р.
Автоматика, телемеханіка і зв'язок на залізничному
транспорті,
Інженер шляхів сполучення-електрик
Українська державна академія інженерів
залізничного транспорту, 2001.,
«Автоматика і телемеханіка на залізничному
транспорті» Інженер-електрик залізн. транспорту.
Українська державна академія інженерів
залізничного транспорту, 2007р., «Автоматика та
автоматизація на транспорті», магістр-електрик

Фесенко
Ольга
Володимирівна
Зінченко
Микола
Федорович

Щитинський
Олександр
Михайлович

Примітки

дипломом)

2

Галка
Роман
Миколайович
6

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за

по батькові

4

5

Найменування закладу, який закінчив

Прізвище, ім’я,

2

зі

Директор коледжу

4
8,10,14,16,1
8

8,10,14,16,
17,18

8,10,14,16,1
8
10,14, 15,
17, 18

10,14, 17,18

8,9,10,
14,15,
16,18

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.34. Тематика дипломних проектів зі спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

№

Тематика дипломних проектів

з/п
1

Обладнання ділянки залізниці пристроями автоблокування

2

Обладнання станції пристроями електричної централізації

3
4

Обладнання сортувальної гірки пристроями механізації та
автоматизації
Реконструкція (розробка, монтаж, виготовлення, модернізація)
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1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у системі загальної
середньої освіти
2. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у системі підготовки
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2.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів під час поточного
контролю
2.2.Критерії оцінювання самостійної роботи студентів
2.3.Критерії оцінювання знань студентів на заліку
2.4.Критерії оцінювання відповідей студентів на екзамені та диференційному
заліку
2.5.Критерії оцінювання якості підготовки курсового проекту (роботи)
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ВСТУП
Ці Критерії окреслюють загальні підходи до визначення рівня
навчальних досягнень студентів Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури у системі загальної середньої освіти та у системі підготовки
молодших спеціалістів, а також встановлюють відповідність між вимогами
до знань, умінь і навичок студентів та показником оцінки в балах (за 12-ти та
5-ти бальними системами) відповідно до рівнів навчальних досягнень.
За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі
повсякденного вивчення результатів навчальної роботи студентів на заняттях
і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень студентів:
усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової,
зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема
робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної,
зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та
навчальних проектів, виготовлення виробів.
Під час визначення рівня навчальних досягнень студентів
враховуються:
- характеристики відповіді (правильність, логічність, обґрунтованість,
цілісність);
- якість знань;
- сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок;
- рівень володіння розумовими операціями (вміння аналізувати,
синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки
тощо);
- вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези;
- самостійність оціночних суджень.
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1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У таблиці1 наведені критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів у системі загальної середньої освіти.
Таблиця 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів у системі
загальної середньої освіти
Рівні навчальних
досягнень

Бали

Вимоги до знань, умінь і навичок учнів

1

Студенти розрізняють об'єкти вивчення
Студенти відтворюють незначну частину
навчального матеріалу, мають нечіткі
уявлення про об'єкт вивчення
Студенти
відтворюють
частину
навчального матеріалу; за допомогою
викладача виконують елементарні завдання
Студенти
з
допомогою
викладача
відтворюють
основний
навчальний
матеріал, можуть повторити за зразком
певну операцію, дію
Студенти
відтворюють
основний
навчальний матеріал, здатні з помилками й
неточностями дати визначення понять,
сформулювати правило
Студенти виявляють знання й розуміння
основних положень навчального матеріалу.
Відповіді їх правильні, але недостатньо
осмислені. Вміють застосовувати знання
під час виконання завдань за зразком
Студенти
правильно
відтворюють
навчальний
матеріал,
знають
основоположні теорії і факти, вміють
наводити окремі власні приклади на
підтвердження певних думок, частково
контролюють власні навчальні дії
Знання студентів є достатніми. Студенти
застосовують
вивчений
матеріал
у
стандартних
ситуаціях,
намагаються
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші
зв'язки і залежність між явищами, фактами,
робити висновки, загалом контролюють
власну діяльність. Відповіді їх логічні, але

2
I. Початковий
3

4

II. Середній

5

6

7

III. Достатній

8
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Рівні навчальних
досягнень

Бали

9

10

11
IV. Високий

12

Вимоги до знань, умінь і навичок учнів
мають неточності
Студенти добре володіють вивченим
матеріалом,
застосовують
знання
в
стандартних ситуаціях, уміють аналізувати
й
систематизувати
інформацію,
використовують загальновідомі докази із
самостійною
та
правильною
аргументацією
Студенти мають повні, глибокі знання,
здатні використовувати їх у практичній
діяльності, робити висновки, узагальнення
Студенти мають гнучкі знання в межах
вимог навчальних програм, аргументовано
використовують їх у різних ситуаціях,
уміють
знаходити
інформацію
та
аналізувати її, ставити та розв'язувати
проблеми
Студенти мають системні, міцні знання в
обсязі та в межах вимог навчальних
програм, усвідомлено використовують їх у
стандартних і нестандартних ситуаціях
Уміють самостійно аналізувати, оцінювати,
узагальнювати
опанований
матеріал,
самостійно
користуватися
джерелами
інформації, приймати рішення
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ
2.1 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів під час
поточного контролю
Якісними критеріями оцінювання опитування студентів
теоретичного матеріалу в усній чи письмовій формі є:
– повнота відповіді або виконання завдання:
а) елементарна;
б) фрагментарна;
в) повна;
г) неповна;
– рівень сформованості логічних умінь:
а) елементарні дії;
б) операція, правило, алгоритм;
в) правила визначення понять;
г) формулювання законів і закономірностей;
д) структурування суджень, умовиводів, доводів, описів.

з

Якісними критеріями оцінювання виконання практичних завдань
студентами є:
– повнота виконання завдання:
а) елементарна;
б) фрагментарна;
в) неповна;
г) повна;
– рівень самостійності студента
а) під керівництвом викладача;
б) консультація викладача;
в) самостійно;
– рівень навчально-пізнавальної діяльності
а) репродуктивний;
б) алгоритмічний;
в) продуктивний;
г) творчий.
У таблиці 2 наведені критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів під час поточного контролю.
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Таблиця 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів під час
поточного контролю
Рівень
навчальних
Оцінка
досягнень
студентів

За 100
бальною
системою

Високий
рівень

5

90-100

Достатній
рівень

4

75-89

Початковий
рівень

3

60-74

Критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів
Відповідь
або
завдання
відзначається повнотою виконання без
допомоги викладача.
Студент володіє узагальненими
знаннями з дисципліни, аргументовано
використовує
їх
у
нестандартних
ситуаціях; вміє застосовувати вивчений
матеріал
для
внесення
власних
аргументованих суджень у практичній
педагогічній діяльності.
Студент
має
системні,
дієві
здібності у навчальній діяльності,
користується широким арсеналом засобів
доказу своєї думки, вирішує складні
проблемні
завдання;
схильний
до
системно-наукового
аналізу
та
прогнозування явищ; уміє ставити та
розв'язувати проблеми.
Відповідь і завдання відзначаються
неповнотою виконання, без допомоги
викладача.
Студент
може
зіставити,
узагальнити, систематизувати інформацію
під керівництвом викладача; знання є
достатньо повними; вільно застосовує
вивчений
матеріал
у
стандартних
педагогічних ситуаціях. Відповідь його
повна, логічна, обґрунтована, але з
деякими неточностями. Здатен на реакцію
щодо
відповіді іншого студента,
опрацювати матеріал самостійно, вміє
підготувати реферат і захистити його
найважливіші положення.
Відповідь і завдання відзначаються
фрагментарністю
виконання
за
консультацією викладача або під його
керівництвом.
114

Рівень
навчальних
Оцінка
досягнень
студентів

Низький

2

За 100
бальною
системою

0-59

Критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів
Студент
володіє
навчальним,
матеріалом,
виявляє
здатність
елементарно викласти думку.
Студент володіє матеріалом на рівні
окремих фрагментів; з допомогою
викладача виконує елементарні завдання;
контролює свою відповідь з декількох
простих речень; здатний усно відтворити
окремі частини теми; має фрагментарні
уявлення про роботу з науковометодичним
джерелом,
відсутні
сформовані уміння та навички
Відповідь і завдання відзначаються
фрагментарністю
виконання
під
керівництвом викладача.
Теоретичний зміст курсу засвоєно
частково, необхідні практичні уміння
роботи
не
сформовані,
більшість
передбачених навчальною програмою
навчальних завдань не виконано.

2.2 Критерії оцінювання самостійної роботи студентів
Якісними критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань
студентами є:
– повнота виконання завдання:
а) елементарна;
б) фрагментарна;
в) повна;
г) неповна;
– рівень самостійності студента:
а) під керівництвом викладача;
б) консультація викладача;
в) самостійно;
– сформованість навчально-інформаційних умінь (робота з
підручником, володіння різними способами читання, складання плану,
рецензій, конспекту, вміння користуватися бібліотекою, спостереження,
експеримент тощо);
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– сформованість навчально-інтелектуальних умінь (визначення
понять, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація,
узагальнення, абстрагування, вміння відповідати на запитання, виконувати
творчі завдання тощо);
– рівень сформованості фахових методичних вмінь (вміння
застосовувати на практиці набуті знання):
а) низький – володіння умінням здійснювати первинну обробку
навчальної інформації без подальшого її аналізу;
б) середній – уміння вибирати відомі способи дій для виконання
фахових завдань;
в) достатній – застосовує набуті знання у стандартних практичних
ситуаціях;
г) високий – володіння умінням творчо-пошукової діяльності.
У таблиці 3 наведені критерії оцінювання самостійної роботи
студентів.
Таблиця 3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів
Рівень
навчальних
Оцінка
досягнень
студентів

За 100
бальною
системою

Високий
рівень

5

90-100

Достатній
рівень

4

75-89

Критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів
Завдання відзначається повнотою
виконання, без допомоги викладача.
Визначає рівень поінформованості,
потрібний для прийняття рішень. Вибирає
інформаційні джерела, адекватні цілі
проекту.
Користується широким арсеналом
засобів доведення своєї думки, вирішує
складні проблемні завдання методичного
характеру; схильний до системнонаукового аналізу та прогнозування
педагогічних явищ; уміє ставити та
розв’язувати проблеми
Робить висновки та приймає
рішення у ситуації невизначеності.
Володіє уміннями творчо-пошукової
діяльності.
Завдання відзначається неповнотою
виконання, або повні з огріхами без
допомоги викладача.
Інтерпретує отриману інформацію у
контексті своєї діяльності. Критично
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Рівень
навчальних
Оцінка
досягнень
студентів

За 100
бальною
системою

Критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів
ставиться до отриманої інформації;
наводить аргументи
Студент
може
зіставити,
узагальнити, систематизувати інформацію
під керівництвом викладача; вільно
застосовує
вивчений
матеріал
у
стандартних педагогічних ситуаціях.
Завдання
відзначається
фрагментарністю
виконання
за
консультацією викладача або під його
керівництвом.
Усвідомлює
недостатній обсяг
інформації. Застосовує запропонований
викладачем спосіб отримання інформації
з одного джерела; має фрагментарні
уявлення про роботу з науковим
джерелом.
Демонструє розуміння отриманої
інформації.
Демонструє
розуміння
висновків з певного питання. Відсутні
сформовані уміння та навички.
Володіє умінням здійснювати
первинну обробку навчальної інформації
без подальшого її аналізу
Завдання
відзначається
фрагментарністю
виконання
під
керівництвом викладача.
Необхідні практичні уміння роботи
не сформовані, більшість передбачених
навчальною
програмою
навчальних
завдань не виконано.

Початковий
рівень

3

60-74

Низький

2

0-59
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2.3 Критерії оцінювання знань студентів на заліку
У таблиці 4 наведені критерії оцінювання знань студентів на заліку.
Таблиця 4. Критерії оцінювання знань студентів на заліку
Оцінка

За 100
бальною
системою

Зараховано

60-100

Не зараховано

0-59

Критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів
Характеризується
знаннями
суттєвих
ознак,
понять,
явищ,
закономірностей, зв’язків між ними.
Студент самостійно засвоює знання у
стандартних
ситуаціях,
володіє
розумовими
операціями
(аналізом,
синтезом, узагальненням, порівнянням,
абстрагуванням), уміє робити висновки,
виправляти допущені помилки.
навчальна діяльність позначена
уміннями
самостійно
оцінювати
різноманітні життєві ситуації, явища,
факти,
виявляти
і
відстоювати
особистісну позицію.
Незнання
значної
частини
навчального матеріалу, суттєві помилки у
відповідях
на
питання,
невміння
застосувати теоретичні положення при
розв’язанні практичних задач, незнання
основних фундаментальних положень.

118

2.4 Критерії оцінювання відповідей студентів на екзамені та
диференційному заліку
У таблиці 5 наведені критерії оцінювання відповідей студентів на
екзамені та диференційному заліку.
Таблиця 5. Критерії оцінювання відповідей студентів на екзамені та
диференційному заліку
Рівень
навчальних
Оцінка
досягнень
студентів

За 100
бальною
системою

Високий
рівень

5

90-100

Достатній
рівень

4

75-89

Початковий
рівень

3

60-74

Низький

2

0-59

Критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів
Характеризується
глибокими,
міцними, узагальненими, системними
знаннями – з предмета, уміннями
застосувати
знання,творча,
навчальна
діяльність має дослідницький характер,
позначена уміннями самостійно оцінювати
різноманітні життєві ситуації, явища, факти,
виявляти і відстоювати особистісну позицію.
Характеризується знаннями суттєвих
ознак, понять, явищ, закономірностей,
зв’язків між ними. Студент самостійно
засвоює знання у стандартних ситуаціях,
володіє розумовими операціями (аналізом,
синтезом, узагальненням, порівнянням,
абстрагуванням), уміє робити висновки,
виправляти допущені помилки.
Відповідь студента при відтворенні
навчального
матеріалу
елементарна,
фрагментарна, обумовлюється початковим
уявленням про предмет вивчення.
Незнання
значної
частини
навчального матеріалу, суттєві помилки у
відповідях
на
питання,
невміння
застосувати теоретичні положення під час
розв’язання практичних задач, незнання
основних фундаментальних положень.
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2.5 Критерії оцінювання якості підготовки курсового проекту
(роботи)
У процесі захисту курсового проекту (роботи) оцінюється якісний
показник знань студента, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та
відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені
критерії оцінювання захисту курсового проекту (роботи) та деталізовані
бальні шкали наведено в таблиці 6.
Таблиця 6. Параметри та критерії оцінювання курсового проекту (роботи)
Параметри
Діапазон оцінки, Критерії оцінювання за бальною
оцінювання
балів
шкалою
1

2

Оцінювання якості
курсового проекту
(роботи)

0 - 75

3

0 – зміст жодного з параграфів
курсового проекту (роботи) не
відповідає затвердженому плану
Відповідність змісту
курсового проекту
(роботи) темі та
затвердженому плану

5 – зміст одного параграфу
курсового проекту (роботи)
відповідає затвердженому плану

0-15

10 – зміст двох параграфів
курсового проекту (роботи)
відповідає затвердженому плану
15 – зміст усіх параграфів
курсового проекту (роботи)
відповідає затвердженому плану
0 – понятійний апарат не
сформовано; теоретичні аспекти
проблеми не розкриті

Ступінь розкриття
теоретичних аспектів
проблеми, обраної для
дослідження, та
коректність
використання
понятійного апарату

5 – понятійний апарат
сформовано, але теоретичні
аспекти проблеми не розкриті

0-15

10 – понятійний апарат
сформовано, теоретичні аспекти
проблеми розкриті частково
15 – понятійний апарат
сформовано, теоретичні аспекти
проблеми розкриті
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Параметри
оцінювання

Діапазон оцінки,
балів

Критерії оцінювання за бальною
шкалою

1

2

3

Наявність критичних
співставлень та
узагальнень різних
точок зору та підходів
до постановки та
розв’язання проблеми

0 – критичні співставлення та
узагальнення відсутні
10 – критичні співставлення
наявні, але узагальнення
відсутні або некоректні

0-15

15 – критичні співставлення
наявні та супроводжені
коректними узагальненнями
0 – залучені матеріали лише
навчальних підручників та
посібників (до 5 джерел), етика
посилань не дотримана

Обсяг та адекватність
використаних при
написанні проекту
(роботи) першоджерел
та дотримання етики
посилань

5 – залучені матеріали
навчальних підручників та
посібників (до 10 джерел), етика
посилань не дотримана
10 – залучені матеріали
навчальних підручників та
посібників, періодичних видань
(11-15 джерел), етика посилань
дотримана частково

0-15

15 – залучені матеріали
навчальних підручників та
посібників, монографій,
статистичних збірників та
довідників, періодичних видань
та мережі Internet (більше 15
джерел), етика посилань
дотримана

Відповідність
оформлення курсового
проекту (роботи)
встановленим вимогам

0 – текст курсового проекту
(роботи)оформлено повністю з
суттєвими порушеннями
встановлених вимог

0-15

5 – текст курсового проекту
(роботи) оформлено з суттєвими
порушеннями встановлених
вимог
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Параметри
оцінювання

Діапазон оцінки,
балів

Критерії оцінювання за бальною
шкалою

1

2

3
10 - текст курсового проекту
(роботи) оформлено з
незначними порушеннями
встановлених вимог
15 - текст курсового проекту
(роботи) оформлено у
відповідності до встановлених
вимог

Оцінювання захисту
курсового проекту
(роботи)

Вміння чітко та стисло
викласти основні
результати
дослідження

Використання
роздаткового
ілюстративного
матеріалу

0 – 25
0 – студент неспроможний чітко
та стисло викласти основні
результати дослідження
5 – студент невпорядковано
викладає основні результати
дослідження

0-10

10 – студент спроможний чітко
та стисло викласти основні
результати дослідження
0 – роздатковий ілюстративний
матеріал не використано
0-5

5 – доповідь супроводжена
роздатковим ілюстративним
матеріалом
0 – студент неспроможний
надати відповіді на поставлені
питання

Повнота, глибина,
обґрунтованість
відповідей на питання

5 – студент надає неповні,
поверхові, необґрунтовані
відповіді на поставлені питання

0-10

10 – студент надає повні,
глибокі, обґрунтовані відповіді
на поставлені питання
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Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту
курсового проекту (роботи) здійснюється за 100-бальною шкалою, що
враховує:
1) попереднє оцінювання якості курсового проекту (роботи)
керівником – 0-75 балів;
2) оцінювання захисту курсового проекту (роботи) – 0-25 балів.
Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4бальну за критеріями, наведеними в таблиці 7.
Таблиця 7. Критерії оцінювання знань студентів
Оцінка за
За
шкалою
Визначення
національною
EСTS
системою

За 100бальною
шкалою

1

2

3

4

А

Відмінно – відмінне
виконання проекту (роботи)
або відповідь без помилок

5 (відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання
проекту (роботи) з
незначними помилками (до
5%)

С

Добре – взагалі правильна
робота, відповідь з кількома
незначними помилками (до
10%)

Д

Задовільно – непогано, але з
певною кількістю помилок,
які не заважають достатньо
повному висвітленню
питання, відповіді (до 25%)

82-89
4 (добре)
75-81

69-74
3 (задовільно)

Е

Достатньо – виконання
проекту (роботи) задовольняє
мінімальні критерії для
позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно
додатково попрацювати для
отримання позитивної оцінки

35-59

F

Незадовільно – необхідна
серйозна подальша робота
для отримання позитивної
оцінки
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2
(незадовільно)
1-34

Рішення щодо оцінки курсового проекту (роботи) оголошується в той
самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсового
проекту (роботи) та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову
книжку студента.
2.6 Критерії оцінювання якості підготовки дипломного проекту
Критерії оцінювання виконання та захисту дипломних проектів
розробляються випускаючою цикловою комісією відповідно до форм і змісту
завдань ДП.
Вимоги до виконання дипломних проектів, що забезпечують
максимальну оцінку:
 об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням
сучасних джерел інформації;
 актуальність;
 оригінальність
технічних,
технологічних,
організаційних
управлінських рішень;
 практичне значення результатів;
 обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками;
 повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова
схема, рішення, оцінка рішення);
 всебічність оцінки впливу результатів (надійність системи, безпека,
екологія, ресурсозбереження тощо);
 органічний зв'язок пояснювальної записки з графічною частиною;
наявність посилань на джерела інформації;
 відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень,
що не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів;
 використання прикладних пакетів комп’ютерних програм;
 використання креслень та пояснювальної записки відповідно до
чинних стандартів;
 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність
викладу матеріалу;
 якість оформлення;
 самостійність виконання.
Остаточна оцінка за дипломний проект виставляється за результатами
його захисту перед ДКК. Захист дипломного проекту оцінюється за
національною 5-бальною шкалою.
При виставленні остаточної оцінки за дипломний проект члени ДКК
повинні обов'язково враховувати такі моменти:
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1) відповідність змісту дипломного проекту вимогам до його
написання;
2) оцінку рецензента дипломного проекту;
3) оцінку керівника дипломного проекту;
4) виконання індивідуального графіка написання дипломного проекту;
5) захист дипломного проекту його автором перед членами ДКК.
Таблиця 8. Критерії оцінювання дипломного проекту
Оцінка
За національною
шкалою

За 100 бальною
шкалою

За шкалою
ECTS

Відмінно

90-100
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59
1-34

A
В
C
D
E
FX
F

Добре
Задовільно
Незадовільно

Оцінка «відмінно» може бути виставлена лише у тому випадку, якщо
на захисті студент показав вільне та глибоке володіння змістом дипломного
проекту, використовував ілюстративний матеріал, точно і повно відповів на
всі задані запитання членів ДКК, вільно володіє науковою термінологією.
Оцінка «добре» виставляється, якщо на захисті студент показав вільне
та глибоке володіння змістом дипломного проекту, використовував
ілюстративний матеріал, проте, при відповіді на запитання студентом були
допущені незначні неточності, які він не зумів повністю виправити після
того, як на них було звернуто увагу з боку членів ДКК, в основному володіє
науковою термінологією. Під час доповіді використовувався ілюстративний
матеріал, в якому теж були деякі помилки та неточності.
Оцінка «задовільно» виставляється, якщо на захисті студент показав,
що він в основному володіє змістом дипломного проекту, проте, доповідь
містить несуттєві помилки. Під час доповіді використовувався
ілюстративний матеріал, в якому теж були деякі помилки та неточності.
Відповіді на запитання членів ДКК були не зовсім чітко сформульовані.
Деякі наукові терміни студент вживав не за їх точним призначенням.
Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо на захисті студент
показав, що він не володіє частиною змісту дипломного проекту, його
доповідь нелогічна і містить серйозні помилки, а окремі висновки
неправильно обґрунтовуються чи взагалі є неправильними. Під час доповіді
використовувався ілюстративний матеріал, але змістовно прокоментувати
його студент не міг. Відповіді на запитання членів ДКК були нечіткими та
поверхневими. Знання наукових термінів незадовільне, за пунктами 1–4
середня оцінка не перевищила «3».
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2.3.6. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є
бібліотека.
Бібліотека Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
складається з абонементу, читальної зали і двох книгосховищ.
Загальний бібліотечний фонд літератури складає 49608 примірників, у
тому числі навчальна література українською мовою складає 30%. Середня
кількість навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної
форми навчання становить 144 примірників, середня кількість наукової
літератури, яка припадає на одного педагогічного працівника – 90
примірників.
Бібліотечний фонд коледжу має достатню кількість різноманітної
навчальної та довідкової літератури з усіх спеціальних дисциплін. Рівень
забезпеченості навчально-методичною літературою постійно збільшується і
на теперішній час становить 100 %, зокрема:
– цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 3996
найменувань навчальної та довідкової літератури кількістю 11990
примірників;
– цикл математичної та природничо-наукової підготовки – 1646
найменування навчальної та довідкової літератури кількістю 4939
примірники;
– цикл професійної та практичної підготовки – 7455 найменувань
навчальної та довідкової літератури кількістю 22366 примірників.
Крім того, в освітньому процесі використовуються електронні фахові
періодичні видання, прелік яких наведено у таблиці 2.37.
Наочні посібники, діючі моделі, схеми, таблиці та плакати зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
виготовлені переважно силами студентів та викладачів циклової комісії
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті та Обслуговування комп’ютерних систем
і мереж» і відповідають вимогам навчальних програм.
Постійно здійснюється робота щодо поповнення бібліотечного фонду
необхідною літературою, а також електронними посібниками.

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.35. Інформація про наявність бібліотеки

№
з/п

Найменування
бібліотеки

Площа
(кв.м.)

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)

1

2

3

4

Наявність
читального
залу, його
площа
(кв.м.),
кількість
посадкових
місць
5

1

Бібліотека
Бахмутського
коледжу
транспортної
інфраструктури

174,9

49608

71,9/26

Директор коледжу

Примітка*

6
У коледжі
існує
електронна
бібліотека
навчальних
методичних
матеріалів.

Микола ЗІНЧЕНКО
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Таблиця 2.36. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Цикл гуманітарної та соціально - економічної підготовки
1.

2.

Історія України

Турченко Ф.Г.

Історія України

К.: «Генеза»,
2010

62

Турченко Ф.Г.

Новітня історія України 10 кл.

К.: Генеза 2011

100

Світлична В.В.

Історія України

Навчальний
посібник, 2010

80

Складання ділових паперів

«Либідь», 2002

45

Сучасні ділові папери

К.:Визов
А.С.К.,2003

30

Погиба Л.Т.
Українська мова (за проф. Грибіниченко Т.А.,
спрямуванням)
Баган М.П.

Глущик С.В.
Загнітко А.П.,
Данілюк І.Г.
Паламар Л. М.,

Укр. ділове мовлення

Донецьк,БАО,

30

2008

Мова ділових паперів

К.:Либідь,2000

30

Дияк О.В.
Шевчук В.С.

Сучасні ділові папери

К., 2004

15

Шевчук В.С.

Ділове мовлення Модульний курс

К, «Арій», 2008

1

Кацавець Г.М.

128

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

3

4

5

6

Культурологія

Філософія

Економічна теорія

Основи правознавства

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Глущик С.В.
Дияк О.В.
Шевчук В.С.

Сучасні ділові папери

К, «Арій», 2009

1

Власенко О.И.

Культурология.

Х.:Парус,2006

10

Маркова А.А.

Культурология.

М.:ЮНИТИ,200
8

15

Греченко В.Г. та інші

Історія світової та української
культурології

«Літера», 2006

Спиркин А.Г.

Ф илософия

Лавриненко В.Н.

Философия

М.:ЮНИТИ,2001

10

Кохановский В.П.

Философия

Д.:Феникс,2008

10

Кремень В.Г.

Философия

Х.:Прапор,2004

10

Крекмень В.Г.
Горляч М.І.

Філософія

Х. «Прапор» 2004

7

Причепій Є.І. та інші

Філософія

Академвидав, 2008

3

Мочерний С.В.

Основи економічної теорії

«Академія», 1998

34

Николенко Ю.В.

Основи екон. теорії

К.:ЦУЛ,2003

40

Демський С.Е.

Правознавство

К:, «Юрінком
Інтер- Фоліо»,
2010

28

Ортинський В.Л.

Основи права України

«Оріяна-Нова»,

15

М.:Гардарики,
2003

129

6

5

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

2005

7

Соціологія

8

Іноземна мова (за проф.
спрямуванням)

Гавриш С.Б.

Правознавство

К.:Генеза,2010

200

Жоль К.К.

Соціологія

«Либідь», 2005

35

Плахотник В.А.

Англійська мова

Київ, «Освіта»,
2001

30

Богацкий И.С.

Бизнес-курс английского язика.

М.:Славянский
дом книги,2004

20

Верба Л.Г.

Грамматика современного англ. яз.

М:Славянский
дом книги,2001

5

С.І. Буданов
А.О. Борисова

Ділова англійська мова

Харків, 2010

10

Цикл природничо-наукової підготовки

1

Математика

Донской В.И.

Дискретная математика. Практическая
дискретная математика и
математическая логика

Сонат, 2000

30

2

Вища математика

Коваленко І.П.

Вища математика

«Вища школа»2006

45

Овчинников П.П

Вища математика Збірник задач ч.1

«Техніка», 2004

47

Овчинников П.П

Вища математика. Збірник задач. ч.2

«Техніка», 2004

47

Шкіль М.І.

Математичний аналіз І-ІІ частина

«Вища школа»,
2005

15

Яремчук Ф.П.
Овчинников П.П.

Вища математика І-ІІ частина

Київ
«Техніка», 2003

15

130

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Основы алгоритмизации и
программирования

Академия, 2012

20

С. М. Окулов

Программирование в алгоритмах

БИНОМ, 2002

28

Виткуп М.Є.
Петренко В.В.

Інформатика і комп’ютерна техніка

«Методикаінформ», 2002

30

Могилев, Пак, Хеннер

Информатика

Академия, 2004

Інформатика і комп’ютерна техніка

Київ
«Вища світа»,
2006

30

А. И. Лагерь

Инженерная графика.

Издание второе,
переработанное
и дополненное.
2004

20

Романычева Э. Т.,
Соколова Т. Ю.,
Шандурина Г. Ф.

Инженерная и компьютерная графика

ДМК Пресс,
2001

40

Боженко Л.І.

Стандартизація. Метрологія та
кваліметрія у машинобудуванні.

«Світ», 2003

40

Коробкин В.И.

Экология

Ростов-наДону,2003

30

Білявський Г.О.

Основи екології

«Либідь»,2004

30

Михайлеко В.М.

5

6

Обчислювальна техніка Семакин И.Г.,
Шестаков А.П.
і програмування

Інформатика

Ярмуш О.В.
Редько М.М.

7

Інженерна графіка

8

Основи стандартизації

9

Екологія
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30

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Фурдуй Р.С.
Костіков І.Ю.

10

Федоренко О.В.
Бондар О.Д.

Основи екології

Зубик С.В.

Техноекологія

Безпека життєдіяльності Желібо Є.П.та ін.
Бедрій Я.І.
Яким Р.С.

11.

Електротехніка з
основами електроніки

Безпека життєдіяльності

«Знання»,2006
«Оріяна-нова»,
2007
К.: Каравела,
2002

40
10
20

Безпека життєдіяльності

«Бескіт Біт»,
2005

30

Дуднікова І.Г.

Безпека життєдіяльності

Видавництво
Європейського
університету,
2007

1

Частоедов Л.А.

Электротехника.
Гаврилюк

М.:УМК МПС,
Рос. 2002

Электротехника

Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2002

2

Будіщев М.С.

Електротехніка, електроніка та
мікропроцесорна техніка.

Львів,”Афіна”,2
001

5

Коруд В.І. та

Електротехніка

Львів,
”Магнолія+”,

Лагин В.И.
Cовелов Н.С.

132

60

2

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Інш.
12

13

1

Електричні вимірювання

Електротехнічні
матеріали

Основи охорони праці.
Охорона праці в галузі*

2006

Гуржій А.М.,
Поворознюк Н.І.

Електричні і радіотехнічні
вимірювання

Бартновский А.Л. и др.

Измерения в
электротехнических устройствах

Калинин Н.Н. и др.

Электрорадиома-териалы

Никулин Н.В.

Электроматериа-ловедение

Цикл професійно-практичної підготовки
Жидецький В.Ц.
Основи охорони праці

К.: “Навчальна
книга”, 2002
М.:
“Транспорт”,
2002
М.: “Высшая
школа”, 2001
М.: “Высшая
школа”, 2003
Львів:Афіша,

60
60
60
40
70

2002
Изгородин В.А.

Охрана труда на предприятии

Харьков:Форт,

20

2011
Інструкція з забезпечення пожежної
безпеки на локомотивах та
моторвагонному рухомому складі.

К.:Держ. адмін..
залізн. тр-ту
України,2003

10

Інструкція з пожежної безпеки у
вагонах поїздів

К.:ТОВ «ВД»
«Мануфактура»,

10

2006
Кобець О.В. та ін.

Основи охорони праці на
залізничному транспорті
133

К.:Дельта,2008

5

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

.

Методичні рекомендації щодо
складання карт освітленості,чутності
гучномовного зв’язку і стійкого
радіозв’язку.

К.:ТОВ
«Інпрес»,2008

5

Примірна інструкція з охорони праці
для прийомоздавальника

К.:ТОВ
«Полііндустрія»,
2004

10

вантажу і багажу
2

3

Електроніка,
мікроелектроніка та
Будіщев М.С.
мікропроцесорна техніка

Основи автоматики і
дискретних пристроїв

Степаненко І.П.

Основы микроелектроники

Лачин В.И.,
Савелов Н.С.

Электроника

Дмитриев В.С.,
Серганов И.Г.

Основы ж/д автоматики и
телемеханики

Сапожников В.В.

4

Технічні засоби
електрозв'язку

Електротехніка,
Львів: “Афіша”,
електроніка,мікропроцесорна техніка. 2001

Волков В.М.

Эксплуатационные основы
автоматики и телемеханики
Стислий довідник на елементи та
пристрої залізничної
автоматики.ЦШ-0036
Проводная связь на ж/д транспорте

134

М.: Лаборатория
базовых знаний,
2001
Ростов-на-Дону,
“Феникс” 2002
М.:
“Транспорт”,
2001
М.: «Маршрут»,
2006

50

60
30
120
60

Київ,”Інтрес”,
2005

40

М.:
“Транспорт”,
2001

50

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Виноградов В.В.

Линии ж/д автоматики, телемеханики
и связи.

Мельничук В.М.,
Тарасенко И.К.

Транспортная связь

М.: “Маршрут”,
2002
М.:
“Транспорт”,
2005
Київ
”Поліграфсервіс
”, 2012

120

М.: “Маршрут”,
2005

30

К.:ТОВ
“Швидкий рух”,
2007

30

Технологія обслуговування
радіостанцій “Оріон-РН-2,5”ВНД УЗ
32.204.001-2012ЦШ. ЦШ-0064
Кудряшов В.А.,
Моченов А.Д.

5

Технічна експлуатація
залізниць та безпека руху

Транспортная связь.
Інструкція з організації системи
технічного обслуговування пристроїв
проводного зв’язку на залізничному
транспорті ЦШ-0051
Правила технічної
Експлуатації залізниць
України
Інструкція з руху поїздів і маневрової
роботи на залізницях
України
Інструкція з сигналізації на залізницях
України
Інструкція з забезпечення безпеки
руху поїздів при виконанні
робіт з технічного
обслуговування та ремонту пристроїв
135

40

10

Правила технічної
Експлуатації залізниць
України
Інструкція з руху поїздів
і маневрової
роботи на залізницях
України
Інструкція з сигналізації
на залізницях
України
Інструкція з
забезпечення безпеки
руху поїздів при
виконанні

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

сигналізації,централізації та
блокування (СЦБ) на залізницях
України. ЦШОТ 0018

робіт з технічного
обслуговування та
ремонту пристроїв
сигналізації,централізаці
ї та блокування (СЦБ) на
залізницях України.
ЦШОТ 0018
Інструкція з технічного
обслуговування
пристроїв сигналізації,
централізації та
блокування (СЦБ) на
залізницях України ЦШ0060, наказ від
07.10.2009 № 090-ЦЗ.
Зміни до Інструкції від
10.01.2011 № 005-ЦЗ
Правила безпечної
експлуатації пристроїв
автоматики,
телемеханіки, та зв’язку
на залізницях Укр. ЦШ0030
Правила технічної
Експлуатації залізниць
України

Інструкція з технічного
обслуговування пристроїв
сигналізації, централізації та
блокування (СЦБ) на залізницях
України ЦШ-0060, наказ від
07.10.2009 № 090-ЦЗ. Зміни до
Інструкції від 10.01.2011 № 005-ЦЗ

Правила безпечної експлуатації
пристроїв автоматики, телемеханіки,
та зв’язку на залізницях Укр. ЦШ0030
.

Правила технічної
Експлуатації залізниць
України
Стислий довідник на елементи та
пристрої залізничної автоматики.
136

К.: Товариство
“Імпрес”, 2005

30

6

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

ЦШ-0036
Станционные системы
Автоматики и телемеханики. Ред.:
В.В.Сапожников

Автоматизовані станційні
системи управління
рухом поїздів
Казаков А.А.

7

8

Автоматизовані
системи інтервального
регулювання рухом
поїздів

Станционные ус-ва
автоматики и телемеханики

30

120

Эксплуатационные основы
автоматики и телемеханики. Ред.В.В.
Сапожников и др.

М.: “Маршрут”,
2006

15

Системы диспетчерской
централизации. Д.В. Гавзов и др.

М.: “Маршрут”,
2002

20

Бойник А.Б. и др.

Системы интервального
регулирования движения поездов на
перегонах

Казаков А.А.и др.

Системы интервального
регулирования движения поездов

Автоматизованні системи
О. К. Дрейман, Д.В.
телеуправління і
Гавзов
телесигналізації.

М.:
“Транспорт”,
2000
М.:
“Транспорт”,
2004

Системы телеуправления на ж/д
транспорте.
137

Харьков: ООО
«Энергосберегаю
щие технологии»,
2005
М.:
“Транспорт”,
2006
М.:
«Транспорт»,
2005

40

120

30

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Карвацкий С.Б. и др.
9

Монтаж, обслуговування,
О. К. Дрейман, Д.В.
ремонт і діагностика
Гавзов
пристроїв СЦБ

Телеуправление стрелками и
сигналами
Системы телеуправления на ж/д
транспорте.

Карвацкий С.Б. и др.

Телеуправление стрелками и
сигналами

О. К. Дрейман, Д.В.
Гавзов

Системы телеуправления на ж/д
транспорте.

Карвацкий С.Б. и др.

Телеуправление стрелками и
сигналами

О. К. Дрейман, Д.В.
Гавзов

Системы телеуправления на ж/д
транспорте.

Карвацкий С.Б. и др.

Телеуправление стрелками и
сигналами

О. К. Дрейман, Д.В.
Гавзов

Системы телеуправления на ж/д
транспорте.

Карвацкий С.Б. и др.

Телеуправление стрелками и
сигналами
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М.:
“Транспорт”,
2005
М.:
«Транспорт»,
2005
М.:
“Транспорт”,
2005
М.:
«Транспорт»,
2005
М.:
“Транспорт”,
2005
М.:
«Транспорт»,
2005
М.:
“Транспорт”,
2005
М.:
«Транспорт»,
2005
М.:
“Транспорт”,
2005

120

30

120

30

120

30

120

30

120

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

10

Економіка і планування
виробництва.

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

Экономика и планирование
эксплуатационной работы на ж/д
транспорте.

М.: «Транспорт»,

120

Экономика ж/д транспорта

М.: УМК МПС
России,2001

Беленький М.Н.,
Силаев Н.И.
Ред. Терешина Н.П. и
др.

11

1986
20

Практичний посібник з упровадження К.:ТОВ «НВП
технолого-економічної моделі
Поліграфсервіс»,
перевізного процессу. ЦД-0079
2009

10

Кобець О.В.,Пивовар
Т.Г.,Тимофеева Г.Т.

Економіка,організація і планування
виробництв на залізничному
транспорті.

К.:Дельта,2008

10

Гончаров М.Ю.

Системний факторний аналіз
економічних процесів на транспорті.

К.:Лотос,1990

5

Общий курс и правила
Технической эксплуатации ж/д. Ред.
М.Н. Хацкилнвич
Технологія галузі і технічні

М.:
“Транспорт”,
2003

Технологія галузі і
технічні засоби
залізничного транспорту

Корнійчук М.П. та інш

Спиридонов З.С. и др

засоби залізничного транспорту.

Технология ж.д. строительства

Общий курс железных дорог. Под
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60

К., 2009
4
Желдориздат,
2002

10

Москва,2002

2

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

ред. В.Н.Соколова
Общий курс железных дорог. Ред.
В.Н. Соколова
12

13

Основи управлінської
діяльності

30

Теорія і практика розробки
управлінських рішень

К.:ЦУЛ, 2003

50

Мельник Л.П.

Психологія управління

К.:МАУП 2002

15

Крамаренко В.І.

Управління персоналом фірми
Электропитание ус-в ж/д
автоматики, телемеханики и связи.
Ред.В.В. Сапожников
Электропитающие ус-ва и линейные
сооружения автоматики,
телемеханики и связи

К.:ЦУЛ, 2003
М.: “Маршрут”,
2005

40

Електропостачання
систем СЦБ
Михайлов А.Ф.,
Частоедов Л.А.
Сороко В.И.,
Разумовский Б.Л.

14

М.: УМК МПС
России, 2002

Системи автоматичного
контролю технічного
стану рухомого складу
під час руху поїзду

Апаратура ж/д автоматики ,
телемеханики. (Справочник)
Подвижной состав и основы тяги
поездов.
Ред. С.И.Осипов

С.Н. Лазинский

Аппаратура автоматичекого
обнаружения перегретых букс в
подвижном составе
Методичні вказівки з розрахунку і
застосування норм закріплення
140

М.6
“Транспорт”,
2007
М.:
“Транспорт”,
2001

30

120

90

М.:
“Транспорт”,
2004
М.:
«Транспорт»,
С.Н. Лазинский
2006
К.: ПП “Алькор”
2004

з/п

Найменування
навчальної дисципліни

1

2

Автор
підручника
(навчального
посібника тощо )

Найменування підручника,
(навчального посібника, тощо )

Найменуван
ня
видавництва,
рік видання

Кількість
примірників

4

3

5

6

рухомого складу гальмовими
башмаками на станційних коліях
Комплект документів
на типовий технологічний процес
проведення
вхідного контролю
деталей та вузлів рухомого складу
15

Лабораторний практикум Сотников И.Б.
на ПК

К.:ТОВ
“Швидкий рух”,
2007

Эксплуатация железных дорог в
примерах и задачах.

М.: «Транспорт»,

Макаренко М.В.

Краткий справочник показателей
эксплуатационной работы ж/д
Украины.

К.: «Юникон
Пресс»,2001

Руденко В.Д.

Практичний курс інформатики

Фигурнов В.Э.

І В М РС для пользователя

Симонович С.И др.

Специальная информатика

Черняк О.І. та ін.

Системи обробки економічної
інформації

Директор коледжу

1990

К.: “Фенікс”,
2004
М.: “Инфра”,
2004
М.:А С Т пресс,
2000
К.: “Знання”,
2006
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120
40

90
30
30
30
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Таблиця 2.37. Список фахових періодичних видань
№
Назва періодичного видання
1 Журнал «Українська залізниця»
2

Журнал «Залізничний транспорт
України»

3

Журнал «Охорона праці і пожежна
безпека»
Газета «Регіональна Магістраль –
Залізничник Донбасу»
Газета «Магістраль Експрес»

4
5

Директор коледжу

Адреса сайту
https://railway-publish.com/railwaysmagazine/ukrrailways-magazine
https://www.uz.gov.ua/about/activity/scienc
e/ndkti_uz/ztu/
http://oppb.com.ua/about

https://info.uz.ua/newspapers

https://info.uz.ua/newspapers
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2.4. Дотримання Державних вимог до акредитації навчального
закладу щодо якісних характеристик підготовки фахівців зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2.4.1.
Якість
підготовки
фахівців
зі
спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Проведення вимірювання залишкових знань здійснювалося у вигляді
комплексних контрольних робіт (ККР). Комплексні контрольні роботи
виконували студенти денної форми здобуття освіти, за Освітньопрофесійною
програмою
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» галузі
знань 15
Автоматизація
та
приладобудування
спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за такими циклами
дисциплін:
- гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
- математичної, природно-наукової підготовки;
- професійної та практичної підготовки.
Інформацію про результати контрольного вимірювання залишкових
знань студентів наведено в таблиці 2.38.
Оцінка результатів здійснювалася із урахуванням виконання студентами
завдань, під час роботи над якими вони демонстрували рівень засвоєння
матеріалу та своє мислення: вміння оперувати фактами, вміння логічно,
самостійно мислити.
Питання ККР охоплювали увесь обсяг матеріалу дисципліни і
відповідали програмним вимогам даного курсу. Варіанти відзначались
рівнозначністю завдань і дали можливість однаковою мірою виявити рівень
знань усіх студентів.
Комплексні контрольні роботи виконувалися з дисциплін:
- «Історія України»;
- «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
- «Електротехніка і основи електроніки»;
- «Основи вищої математики»;
- «Фізика»;
- «Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом
поїздів»;
- «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху»;
- «Основи охорони праці. Охорона праці в галузі».
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Результати останньої (перед акредитацією) сесії наводяться у
таблиці 2.39, а в таблицях 2.40-2.42. проведено порівняльний аналіз
результатів контрольних робіт студентів денної форми здобуття освіти за
кожним циклом підготовки.
Аналіз результатів проведення ККР серед студентів спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології показав наступне:

цикл гуманітарної та соціально-економічної
підготовки був
представлений 2 дисциплінами: «Історія України» та «Українська мова (за
професійним спрямуванням)».
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни
«Історія України» на екзамені при сесійному (підсумковому) контролі
складають — 4,08 бали, 100% і 69,2%, за залишковим контролем знань
складають – 4,0 бали, 100% і 65,38; Таким чином, відхилення в групі 4-А-480
за середнім балом на контрольному вимірюванні по відношенню до
сесійного контролю склало – 0,08 бали.
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» в групі 4-А-480 за
залишковим контролем знань відповідно складають – 3,96 бали, 100% і
61,54%, на заліку при сесійному (підсумковому) контролі – 4,04 бали, 100% і
65,3%. Таким чином, відхилення за середнім балом на контрольному
вимірюванні по відношенню до сесійного контролю склало – 0,08 бали.
 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки представлений
двома дисциплінами : «Основи вищої математики», «Електротехніка з
основами електроніки» і «Фізика»
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни «Основи
вищої математики» в групі 4-А-480 на екзамені при сесійному
(підсумковому) контролі складають – 3,69 бали, 100% і 57,69%, за
залишковим контролем знань складають - 3,62 бали, 100% і 53,85%. Таким
чином, відхилення за середнім балом на контрольному вимірюванні по
відношенню до сесійного контролю склало – 0,07 бали.
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни
«Електротехніка з основами електроніки» в групі 3-А-485 на екзамені при
сесійному (підсумковому) контролі складають — 3,51 бали, 100% і 51,43%,
за залишковим контролем знань складають - 3,5 бали, 100% і 50,0%. Таким
чином, відхилення за середнім балом на контрольному вимірюванні по
відношенню до сесійного контролю склало – 0,01 бали.
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань з дисципліни
«Фізика» в групі 3-А-485 на екзамені при сесійному (підсумковому) контролі
складають — 3,6 бали, 100% і 60%, за залишковим контролем знань
складають - 3,59 бали, 100% і 58,82%. Таким чином, відхилення за середнім
балом на контрольному вимірюванні по відношенню до сесійного контролю
склало – 0,01 бали.
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 Третій блок комплексних контрольних робіт складається з трьох
дисциплін за фахом циклу професійної і практичної підготовки, зокрема:
«Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів»,
«Технічна експлуатація залізниць та безпека руху», «Основи охорони праці.
Охорона праці в галузі».
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань при виконанні
комплексних контрольних робіт з дисципліни практичної підготовки:
«Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів» в групі
4-А-480, за залишковим контролем знань відповідно складає – 3,73 бали,
100% і 57,69%; на екзамені при сесійному (підсумковому) контролі – 3,81
бали, 100% і 61,54%. Таким чином, відхилення за середнім балом на
контрольному вимірюванні по відношенню до сесійного контролю склало –
0,08 бали.
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань при виконанні
комплексних контрольних робіт з дисципліни практичної підготовки:
«Технічна експлуатація залізниць та безпека руху» в групі 4-А-480, за
залишковим контролем знань відповідно складає – 3,77 бали, 100% і 57,69%.
на екзамені при сесійному (підсумковому) контролі – 3,85 бали, 100% і
61,54%; таким чином, відхилення за середнім балом на контрольному
вимірюванні по відношенню до сесійного контролю склало – 0,08 бали.
Середній бал, абсолютна успішність і якість знань при виконанні
комплексних контрольних робіт з дисципліни практичної підготовки :
«Основи охорони праці. Охорона праці в галузі» в групі 4-А-480, за
залишковим контролем знань відповідно складає – 3,81 бали, 100% і 57,69%;
на екзамені при сесійному (підсумковому) контролі – 3,88 бали, 100% і
61,54%. Таким чином, відхилення за середнім балом на контрольному
вимірюванні по відношенню до сесійного контролю склало – 0,07 бали.
Все вищевикладене свідчить про те, що студенти у переважній
більшості оволоділи знаннями та навичками з дисциплін освітньокваліфікаційного рівня і зможуть застосовувати їх у своїй практичній
діяльності.
Про це ж свідчать і результати курсового, і дипломного проектування
студентів денної форми навчання, які наведені в таблицях 2.45-2.46.
Випускники коледжу продовжують навчання з метою підвищення
свого освітньо-кваліфікаційного рівня у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів
акредитації, зокрема в Українському державному університеті залізничного
транспорту, Дніпропетровському національному університеті залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна та Державному університеті
інфраструктури та технологій.
Директор коледжу
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ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт (самоаналіз) студентів денної форми здобуття освіти
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Цикл
підготовки
ГСЕ

МПН

5.
6.

7.
8.

ПП

Дисципліна

Група

Дата

Час

Аудиторія

Викладач

Асистент

Історія України
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Основи вищої математики
Електротехніка і основи електроніки

4-А-480
4-А-480

03.03.2020 13.20-14.40
04.03.2020 13.20-14.40

217
209

Неберова І.М.
Ольховська Г.М.

Дяговець О.В.
Руденко Т.І.

4-А-480
3-А-485

05.03.2020 13.20-14.40
05.03.2020 13.20-14.40

106
206

Добродум Д.К.
Говорунов Є.О.

Фізика
Автоматизовані системи
інтервального регулювання рухом
поїздів
Технічна експлуатація залізниць та
безпека руху
Основи охорони праці. Охорона
праці в галузі

3-А-485
4-А-480

06.03.2020 13.20-14.40
06.03.2020 13.20-14.40

206
322 а

Родняна І.В.
Пацула-Русецька
О.Д.
Родняна І.В.
Щитинський О.М.

4-А-480

09.03.2020 13.20-14.40

318

Фесенко О.В.

Кисельова А.М.

4-А-480

10.03.2020 13.20-14.40

304

Орєхова Ю.В.

Дубяга О.П.

Заступник директора з навчальної роботи

Шевченко С.В.
Галка Р.М.

Олександр ЩИТИНСЬКИЙ
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52
52
100
18 34,62 15 28,85 17 36,53
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
4-А-480 26
26
100
2
7,67
12 46,15 12 46,15

Основи вищої математики

Електротехніка і основи електроніки 3-А-485
Фізика
Усього за циклом

34

34

100

0

0

17

50,0

Середній бал

Абсолютна
успішність,%
Якість успішності,
%

0
0

0
0

100
100

65,38
61,54

4,0
3,96

0

0

100

63,47

3,98

0

0

100

53,85

3,62

17

50,0

0

0

100

50,0

3,5

34
34
100
0
0
20 58,82 14
94
94
100
2
2,56
49 51,66 42
3. Цикл професійної та практичної підготовки
26
100
4
15,38 11 42,31 11
4-А-480 26

41,18
45,78

0
0

0
0

100
100

58,82
54,22

3,59
3,57

42,31

0

0

100

57,69

3,73

3-А-485

Автоматизовані системи
інтервального регулювання рухом
поїздів
Технічна експлуатація залізниць та
безпека руху
Основи охорони праці. Охорона
праці в галузі
Усього за циклом
Разом

%

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
26
100
9
34,62
8
30,77
9
34,62
4-А-480 26
26
100
9
34,62
7
26,92 10 38,46
4-А-480 26

Історія України
Українська мова (за проф.
спрямуванням)
Усього за циклом

кількість

%

кількість

%

кількість

%

З них одержали оцінки (за національною
шкалою):
Відмінно
Добре
Задовільно Незадовільно

кількість

%

Студенти,
які з’явилися на
іспит

кількість

Група

Найменування дисциплін, за якими
проводився ККР

Кількість студентів

Таблиця 2.38. Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами денної форми здобуття освіти
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури

4-А-480

26

26

100

5

19,23

10

38,46

11

42,31

0

0

100

57,69

3,77

4-А-480

26

26

100

6

23,08

9

34,61

11

42,31

0

0

100

57,69

3,81

78
224

78
224

100
100

18
38

19,23
18,8

30
94

38,46
39,66

33
92

42,31
41,54

0
0

0
0

100
100

57,69
58,46

3,77
3,77

Директор коледжу
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Таблиця 2.39. Результати останньої (перед акредитацією) сесії студентів денної форми здобуття освіти спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури
З них одержали оцінки (за національною шкалою):

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
26
100
10
38,5
8
30,7
8
30,8
0
26
100
10
38,5
7
26,8
9
34,7
0

52

52
100
20
38,5
15
28,75
17
32,75
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
26
26
100
3
11,54
12
46,15
11
42,31
35
35
100
0
0
18
51,43
17
48,57

3-А-485

35
96

4-А-480

0

0

100

67,25

4,06

0
0

0
0

100
100

57,69
51,43

3,69
3,51

0
0

0
0

100
100

60
56,38

3,6
3,6

26

100
0
0
21
60
14
40
100
3
3,85
51
52,53
42
43,62
3. Цикл професійної та практичної підготовки
26
100
5
19,23
11
42,31
10
38,46

0

0

100

61,54

3,81

4-А-480

26

26

100

6

23,08

10

4-А-480

26

26

100

7

34,62

9

78
226

78
226

100
100

18
41

25,64
22,66

30
96

Основи вищої математики
Електротехніка
і основи електроніки
Фізика
Усього за циклом

4-А-480
3-А-485

Автоматизовані системи
інтервального регулювання
рухом поїздів
Технічна експлуатація
залізниць та безпека руху
Основи охорони праці.
Охорона праці в галузі
Усього за циклом
Разом

Незадовільно

%

%

кількість

%

кількість

Задовільно

35
96

Директор коледжу

38,46
26,92
35,9
39,06

10

38,46

0

0

100

61,54

3,85

10

38,46

0

0

100

61,54

3,88

30
123

38,46
38,28

0
0

0
0

100
100

61,54
61,72

3,85
3,84

Микола ЗІНЧЕНКО
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Середній бал
4,08
4,04

Добре

кількість

69,2
65,3

Відмінно

кількість

100
100

%

0
0

Історія України
Українська мова
(за проф. спрямуванням)
Усього за циклом

кількість

Якість
успішності, %

26
26

Абсолютна
успішність,%

4-А-480
4-А-480

%

Кількість студентів

Студенти,
які
з’явилися
на іспит

Група

Найменування
дисциплін, за якими
проводився ККР

Таблиця 2.40. Порівняльний аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт студентів денної форми
здобуття освіти 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу транспортної
інфраструктури. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

0 100 69,2 4,08 100 100

26

26 10

7

9

0

26

26

9

7

10

0 100 65,3 4,04 100

Директор коледжу
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65,38 4,0

0

-3,82 -0,08

0

-3,76 -0,08

100 61,54 3,96

Середній бал

9

Якість успішності, %

незадовільно

8

Абсолютна успішність,%

задовільно

9

Відхилення

Середній бал

добре

26

Якість успішності, %

відмінно

26

Абсолютна успішність,%

Кількість атестованих, осіб

0

Охоплення, %

Кількість за списком, осіб

8

Середній бал

незадовільно

8

Якість успішності, %

задовільно

26 10

Абсолютна успішність,%

добре

26

відмінно

Номер групи

Показники ККР

Кількість атестованих, осіб

Українська
Ольховська
мова(за проф.
Г.М.
спрямуванням)

Показники
останньої
сесії

Результати ККР

Кількість за списком, осіб

2.

Неберова
І.М.

4-А-480

1. Історія
України

ПІБ членів комісії

Назва дисципліни

№ з/п

Результати останньої
сесії

Таблиця 2.41. Порівняльний аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

0

34 34

0 17 17

0 100 51,43 3,51

100

100 50,0

35

35

0 21 14

0

34 34

0 20 14

0 100 60,0 3,6

100

100 58,82 3,59 0 -1,18 -0,01

3,5

Середній бал

Середній бал

0 18 17

Якіссть успішності, %

35

Абсолютна успішність,%

35

Середній бал

100 53,85 3,62 0 -3,84 -0,07

Якіссть успішності, %

100

Абсолютна успішність,%

0 100 57,69 3,69

Охоплення, %

2 12 12

Якіссть успішності, %

26 26

Абсолютна успішність,%

0

незадовільно

12 11

задовільно

5

добре

26

відмінно

Кількість атестованих, осіб

26

задовільно

Номер групи

Кількість за списком, осіб

Родняна І.В.

незадовільно

3. Фізика

добре

і основи
електроніки

відмінно

ПацулаРусецька
О.Д.

Відхилення

Кількість атестованих, осіб

2. Електротехніка

Показники ККР

Кількість за списком, осіб

Родняна І.В.

4-А-480

1. Основи вищої
математики

Показники
останньої
сесії

Результати ККР

0 -1,43 -0,01

3-А-485

ПІБ членів комісії

Назва дисципліни

№ з/п

Результати останньої
сесії

Директор коледжу
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Таблиця 2.42. Порівняльний аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт студентів денної форми
здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Бахмутського коледжу
транспортної інфраструктури. Цикл професійної та практичної підготовки

0

100 61,54 3,81 100 100 57,69 3,73

0 -3,85 -0,08

26 26

6

10 10

0

26

26

5

10

11

0

100 61,54 3,85 100 100 57,69 3,77

0 -3,85 -0,08

26 26

7

9

0

26

26

6

9

11

0

100 61,54 3,88 100 100 57,69 3,81

0 -3,85 -0,07

10

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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Середній бал

11

Якіссть успішності, %

11

Абсолютна успішність,%

4

Середній бал

26

Якіссть успішності, %

Абсолютна успішність,%

26

Абсолютна успішність,%

незадовільно

0

Охоплення, %

задовільно

11 10

Середній бал

добре

5

Якіссть успішності, %

відмінно

26 26

задовільно

Кількість атестованих, осіб

Кількість атестованих, осіб

Кількість за списком, осіб

Орєхова
Ю.В.

Відхилення

незадовільно

Фесенко
О.В.

Показники ККР

добре

3.

О.М.

4-А-480

2.

ні системи
інтервального
регулювання
рухом поїздів
Технічна
експлуатація
залізниць та
безпека руху
Основи
охорони
праці.
Охорона
праці в галузі

Показники
останньої сесії

Результати ККР

відмінно

1. Автоматизова Щитинський

Кількість за списком, осіб

Номер групи

ПІБ членів комісії

Назва дисципліни

№ з/п

Результати
останньої сесії

Таблиця 2.43. Результати виконання курсових проектів (робіт) студентами денної форми здобуття освіти
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
№

%

кількість

%

Абсолютна
успішність, %

Якість навчання,
%

Середній бал

24

7

29,2

6

25,0

11

45,8

0

0

100

54,2

3,83

27

5

18,5

14

51,9

8

29,6

0

0

100

70,4

3,89

24

2

8,3

12

50

10

41,7

0

0

100

58,3

3,67

%

Добре

кількість

Відмінно

кількість

Дисципліна

Кількість

п/п

кількість

З них одержали оцінки
Задовільно

%

Незадовільно

2017 рік
1

2

3

Автоматизовані станційні
системи управління
рухом поїздів
Автоматизовані системи
інтервального
регулювання рухом
поїздів
Економіка, організація і
планування виробництва

2018 рік
1

2

3

Автоматизовані
станційні системи
управління рухом
поїздів
Автоматизовані системи
інтервального
регулювання рухом
поїздів
Економіка, організація і
планування
виробництва

24

7

29,2

5

20,8

12

50

0

0

100

50

3,79

24

4

16,7

12

50

8

33,3

0

0

100

66,7

3,83

24

8

33.3

5

20,8

11

45,9

0

0

100

54,1

3,88

153

2019 рік
1

2

3

Автоматизовані
станційні системи
управління рухом
поїздів
Автоматизовані системи
інтервального
регулювання рухом
поїздів
Економіка, організація і
планування
виробництва

22

3

13,6

10

45,5

9

40,9

0

0

100

59,1

3,73

24

4

16,7

10

41,7

10

41,6

0

0

100

58,4

3,75

22

3

13.6

13

59,1

6

27,3

0

0

100

72,7

4,14

Директор коледжу

Микола ЗІНЧЕНКО
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29,2
54,2
45,5

13
9
10

54,2
37,5
45,5

%

%

4
2
2

16,6
8,3
9

0
0
0

0
0
0

Директор коледжу

100
100
100

Микола ЗІНЧЕНКО
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83,4
91,7
91

Середній бал

7
13
10

%

Незадовільно

Кількість

24
24
22

%

Задовільно

Кількість

2017
2018
2019

Кількість

Добре

Кількість

Рік

Кількість

Відмінно

Якість навчання, %

З них одержали оцінки

Абсолютна успішність,
%

Таблиця 2.44. Результати виконання дипломних проектів студентами денної форми здобуття освіти спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

4,13
4,46
4,36

Таблиця 2.45. Результати випуску, використання і адаптації випускників денної
форми здобуття освіти спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Роки

Показник

1. Кількість випускників (всього), в т.ч.:
- молодших спеціалістів;
- бакалаврів;
- спеціалістів;
- магістрів.
2. Кількість випускників, що отримали диплом з відзнакою
(всього) , в т.ч.:
- молодших спеціалістів;
- бакалаврів;
- спеціалістів;
- магістрів.
3. Частка випускників, які склали державний іспит чи захистили
дипломні проекти на “відмінно” та “добре” (%):, в т.ч.:
- молодших спеціалістів;
- бакалаврів;
- спеціалістів;
- магістрів.
4. Частка дипломних проектів (робіт), виконаних із застосуванням
ЕОМ (%)
5. Частка дипломних проектів (робіт), виконаних на замовлення
підприємств (%)
6. Частка випускників, які захищалися на підприємствах (%)
7. Частка проектів (робіт), рекомендованих ДКК до впровадження
(%)
8. Частка випускників, що навчались за держзамовленням і
отримали місця призначення (%)
9.Частка випускників, рекомендованих до аспірантури (%)
із них зараховано до аспірантури
10. Частка випускників, на яких навчальний заклад має дані про їх
місце роботи і посаду (%)
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2017

2018

2019

24

24

22

1

1

2

83,4

91,7

91

89

92

94

12

-

-

-

-

-

-

-

-

12,5

25

-

-

-
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100
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2.5. Перелік зауважень контролюючих державних органів У 2013 році
було проведено перевірку працівниками Державною фінансовою інспекцією
у Донецькій області з 01 серпня 2013р. по 30 червня 2015 року. (Акт № 0322/04 від 04.09.2015).
Суттєвих зауважень за наслідками перевірок не виявлено. 09 серпня 2019 року
8 Державним пожежно-рятувальним загіном ГУ ДСНС України Донецької області
проведений позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки Бахмутського
коледжу транспортної інфраструктури. Суттєвих порушень до вимог
протипожежних вимог та правил не виявлено. (Акт №39 від 09.08.2019 p.). 28
серпня 2019 року Бахмутським районим управлінням ГУ Держпродспоживслужби
Донецької області проведено позапланове обстеження на відповідність вимогам
санітарних норм та правил. Санітарно- технічний стан приміщень навчального
корпусу та гуртожитку коледжу в цілому відповідає нормам, будівельним нормам,
правилам безпеки в закладах вищої освіти (Акт перевірки №86 від
28.08.2019року) 22 жовтня 2019 року спеціалістами управління праці та
соціального захисту населення Бахмутської міської ради проведена перевірка
виконання законодавчо-нормативних актів з охорони праці. Порушень до
виконання вимог з охорони праці не виявлено. (Довідка №16/117 від 22.10.2019
p.). 06 грудня 2019 року Бахмутською міською радою управління молодіжної
політики та у справах дітей проведена перевірка щодо стану виховної роботи з
питань попередження правопорушень, негативних явищ у підлітковому
середовищі та забезпечення соціального захисту дітей-сірот та дітей позбавлених
батьківського піклування. Суттєвих зауважень за наслідками перевірки не
виявлено. (Довідка від 06.12.2019 № вих.2348/01-04).
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2.6. Декларування виконання вимог Ліцензійних умов щодо забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
Таблиця 2.46. Порівняльна таблиця якісних характеристик підготовки фахівців зі
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
(відповідно до Постанови КМУ № 1187 від 30.12.15 року)
Значення показника (нормативу) з освітньокваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста
Фактичний
Нормативний
рівень
Відхилення
рівень
(самоаналіз)

Назва показника (нормативу)
1

2

3

4

1.Загальні вимоги
1.1.Концепція діяльності за заявленим
+
+
_
напрямом (спеціальністю)
1.2.Заявлений
ліцензований
обсяг
60/30
26/-30
-34/-30
(денна/заочна форма навчання)
2.Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності
та працюють у даному навчальному закладі
за основним місцем роботи (% від кількості
годин для кожного циклу дисциплін
навчального плану)
– цикл дисциплін гуманітарної підготовки;
25
70
+55
– цикл природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки;
25
58
+33
– цикл професійної та практичної підготовки

25
2.2. Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
фундаментальної підготовки
3.Матеріально-технічна база
3.1.Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням,
100
необхідними для виконання навчальних
програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у
70
% від потреби)
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць
6
на 100 студентів
158

100

+75

+

_

100

_

100

+30

6

_

3.4 Наявність пунктів харчування
3.5. Наявність спортивного залу
3.6. Наявність стадіону або спортивного
майданчика
3.7. Наявність медичного пункту

+

+

+

+

+

+

+

+

_
_
_
_

4.Навчально-методичне забезпечення
4.1.Наявність
освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у тому числі
+
варіативної компоненти)
4.2.Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у тому числі
+
варіативної компоненти)
4.3.Наявність
навчального
плану,
+
затвердженого в установленому порядку
4.4.Наявність
навчально-методичного
забезпечення
для
кожної
навчальної
дисципліни навчального плану (% від
потреби):
4.4.1.Навчальних і робочих навчальних
100
програм дисциплін
4.4.2.Планів
семінарських,
практичних
занять, завдань для лабораторних робіт (%
100
від потреби)
4.4.3.Методичних
вказівок
і
тематик
100
контрольних, курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань
для перевірки знань з дисциплін соціально100
гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів
100
практик (% від потреби)
4.7. Наявність методичних указівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
+
державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної
роботи студентів (у тому числі з
100
використанням інформаційних технологій)
(% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і
+
вмінь студентів
5.Інформаційне забезпечення
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+
+
+

100
100
100
100
100
+

100
+

_
_
_

_
_
_
_
_
_

_
_

5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, наявними у
власній бібліотеці (% від потреби)
5.2. Співвідношення посадкових місць у
власних читальних залах до загальної
чисельності студентів (% від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
5.4.Можливість
доступу
викладачів
і
студентів
до
Інтернету
як
джерела
інформації:
наявність обладнаних лабораторій
наявність каналів доступу

100

100

5

5

2

5

+
+

+
+

_
_
+3

_
_

6.Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1.Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
6.1.1.Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години форми контролю, %
6.1.2.Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
6.1.3.Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що обслуговують спеціальність і працюють у
навчальному закладі за основним місцем
роботи, які займаються вдосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою
підручників та навчальних посібників, %
6.2.Результат освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
6.2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
6.2.1.1.Успішно
виконані
контрольні
завдання, %
6.2.1.2.Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
6.2.2.Рівень знань студентів з математичної
та природничо-наукової підготовки:
6.2.2.1.Успішно
виконані
контрольні
завдання, %
6.2.2.2.Якісно виконані контрольні завдання
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_

100

100

100

100

100

100

90

100

+10

50

67,25

+17,25

90

100

+10

50

56,38

+6,38

_

_

(оцінки «5» і «4»), %
6.2.3 Рівень знань студентів з професійної та
практичної підготовки:
6.2.3.1.Успішно
виконані
контрольні
завдання, %
6.2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
6.3 Організація наукової роботи:
6.3.1.Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
6.3.2 Участь студентів у науковій діяльності
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях,
участь
в
наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних олімпіадах тощо)
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Таблиця 2.47. Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 151Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
(відповідно до Постанови КМУ №347від 10.05.2018р.)

Найменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на
2,4
4,2
+1,8
одну особу для фактичного контингенту
студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
10
10
0
використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читальної
+
+
зали
2) пунктів харчування
+
+
3) актової чи концертної зали
+
+
4) спортивної зали
+
+
5) стадіону та/або спортивних
+
+
майданчиків
6) медичного пункту
+
+
4. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком(мінімальний
70
100
+30
відсоток потреби)
Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
+
+
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми
+
+
2. Наявність навчального плану та
+
+
пояснювальної записки до нього
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального
плану
4. Наявність комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального
плану
5. Наявність програми практичної
+
+
підготовки, робочих програм практик
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального
плану
7. Наявність методичних матеріалів
+
+
для проведення атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
не менш як два
фаховими періодичними виданнями
5
+3
найменування
відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в електронному
вигляді
2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або
спорідненого профілю (допускається
спільне користування базами кількома
закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
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3. Наявність офіційного веб-сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад,
перелік навчальних дисциплін, правила
прийому, контактна інформація)

+

+

-

4. Наявність електронного ресурсу
закладу освіти, який містить
навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі
дистанційного навчання (мінімальний
відсоток навчальних дисциплін)

30

30

0
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