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П ЕРЕДМ ОВА

Освітньо-професійну програму «Локомотиви та локомотивне господарст
во» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізни
чний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» розроблено за Стандартом вищої 
освіти магістра за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» галузі знань 27 
«Транспорт» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti- 
га-5ресіа1пізІуи-273-га1ігпісЬпіі-Ігапзроі1:^1уа^ітщоі£о-тайІ5Іег8койо-гіупуа- 
уізіїоуі-озукі), що затверджений та введений в дію Наказом Міністерства освіти 
і науки України від 10.07.2019 р. № 966.

Освітньо-професійна програма «Локомотиви та локомотивне господарство» 
є нормативним документом, в якому міститься система освітніх компонентів на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти в межах спеціальності 273 «Заліз
ничний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», що визначає вимоги до рівня 
освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Освітня програма містить:
- обсяг освітньої програми у ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти;
- перелік компетентностей випускника;
- нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання;
- форми атестації здобувачів вищої освіти;
- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти.
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля на підставі відпо

відної освітньої програми розробляє навчальний план, що визначає перелік та 
обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми 
організації освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що 
забезпечують досягнення здобувачем відповідного ступеня вищої освіти про
грамним результатам навчання.

Користувачі освітньо-професійної програми - здобувачі вищої освіти, які 
навчаються у Східноукраїнському національному університеті імені Володи
мира Даля, академічна спільнота університету, роботодавці залізничної галузі, 
випускники спеціальності 273 «Залізничний транспорт».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-
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РОЗРОБЛЕНО у Східноукраїнському національному університеті імені 
Володимира Даля

ВНЕСЕНО кафедрою «Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно- 
транспортних машин» Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля

ПРОЕКТНА ГРУПА
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Дьомін / Л
Юрій Васш довин

(підпис) /

Могила
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При розробці було залучено та враховано пропозиції та потреби таких 
СТЕЙКХОЛДЕРІВ :

Головний інженер ТОВ "ОГЗТ" м. Сєвєродонецьк Ф онотов І.В.

Виконуючий о б о в ’язки начальника структурного підрозділу «Лиманське 
локомотивне депо» Регіональної філії «Донецька залізниця» AT «У крзаліз
ниця» Ярош енко О.В.

Випускник спеціальності 273 -  Залізничний транспорт, Грицаєнко С.В.

Студентка групи ЛЛГ- 19дм, 1 курсу (другий (магістерський) рівень) спеціаль
ності 273 “Залізничний транспорт” Сердюк І.В.
Студентка групи ЛЛГ- 19дм, 1 курсу (другий (магістерський) рівень) спеціаль
ності 273 “Залізничний транспорт” Синиченко О.М.

кандидат технічних наук, доцент 
кафедри залізничного, 
автомобільного транспорту та 
підйомно-транспортних машин, 
керівник проектної групи

доктор технічних наук, професор 
кафедри залізничного, 
автомобільного транспорту та 
підйомно-транспортних машин.

кандидат технічних наук, доцент 
кафедри залізничного, 
автомобільного транспорту та 
підйомно-транспортних машин.
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Схвалено на засіданні:
- кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно- 

транспортних маш ин «27» квітня 2020 р. (протокол №  9);
- науково-методичної комісії навчально-наукового інституту транспорту і 

будівництва «21» травня 2020 р. (протокол №  9);
- Вченої ради навчально-наукового інституту транспорту і будівництва 

«22» травня 2020 р. (протокол № 9).

Затверджено на засіданні:
Вченої ради С хідноукраїнського національного університету імені В олоди
мира Даля від «29» травня 2020 р. (протокол № 8).
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2. Мета освітньої програми
Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за другим 
(магістерським) рівнем в сфері залізничного транспорту для виконання роботи та 
розв’язання складних спеціалізованих комплексних та практичних задач у підрозділах заліз
ниці, промислових підприємствах та організаціях де здійснюється проектування, виробницт
во, модернізація, експлуатація і ремонт рейкового транспорту (локомотивів та вагонів, мо
торвагонного рухомого складу (рейкових автобусів, дизель-поїздів)).

3. Характеристика програми
Предметна область 
(галузь знань , 
спеціальність)

Галузь знань 27 «Транспорт»
Спеціальність 273 «Залізничний транспорт»

Об'єкт: процеси життєвого циклу об’єктів залізничного транспорту. 
Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного 
розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних за
дач з конструювання, експлуатації, ремонту, модернізації та утилізації 
об’єктів залізничного транспорту. Теоретичний зміст предметної обла
сті. Розділи науки та техніки, які вивчають та поєднують зв'язки та за
кономірності в теорії утримання, застосування за призначенням, а та
кож утилізації об'єктів залізничного транспорту. Методи, методики 
та технології. Аналітичні, числові та експериментальні методи дослі
дження об’єктів залізничного транспорту, виконання техніко- 
економічних розрахунків, технологій виробництва та відновлення, 
експлуатації, діагностування, модернізації та утилізації. Інструменти 
та обладнання:
-  сучасні пристрої та прилади для здійснення вимірювання фізичних 
величин та параметрів з метою отримання характеристик об’єктів залі
зничного транспорту;
-  натурні зразки та макети об’єктів залізничного транспорту.

Орієнтація освіт
ньої програми

Освітньо-професійна (для магістра)
Формування здатності виконувати професійні обов'язки в підрозділах 
залізниці, підприємствах і організаціях де здійснюється проектування, 
виробництво, експлуатація та ремонт рейкового транспорту (локомо
тивів та вагонів, моторвагонного рухомого складу (рейкових автобусів, 
дизель-поїздів)), у сфері керівництва локомотивним господарством та 
іншими підрозділами залізничного транспорту, у професійній педаго
гічній та науковій діяльності.

Основний фокус 
програми:

Загальна і професійна освіта в галузі 27 «Транспорт», спеціальність 
273 «Залізничний транспорт»
Залізничний транспорт, рухомий склад залізниць, локомотиви та локо
мотивне господарство; моторвагонний рухомий склад (рейкові автобу
си, дизель-поїзда), проектування, експлуатація, ремонт, модернізація, 
ресурсозбереження, економічність, надійність, безпека об’єктів заліз
ничного транспорту

Особливості про
грами

Організація самостійної роботи студента за допомогою дистанційних 
засобів навчання. Поглиблене вивчення теоретичних та набуття прак
тичних навичок за допомогою тісної співпраці з промисловими підп
риємствами та підрозділами залізниці, а також на базі наукових дослі
джень співробітників кафедри та проектних і науково-дослідних інсти
туцій галузі транспорту



4. П ридатність до працевлаш тування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаш тування

Виконання відповідних посадових обов'язків на підприємствах та у 
підрозділах залізничного транспорту, науково-дослідних організаціях, 
професійно-технічних, середніх та вищих навчальних закладах на пер
винних посадах згідно штатного розкладу:

1210.1 - генеральний конструктор; 1226.1 - головний інженер(на тра
нспорті); 1237.1 - головний конструктор; 1226.1 - головний ревізор з 
безпеки руху; 1237.1 - головний технолог; 1226.1 - головний фахі- 
вець(залізничного транспорту); 1229.4 - декан; 1316 - директор малого 
підприємства (транспортного, складського); 1210.1 - директор (началь
ник) професійного навчально-виховного закладу); 1210.1 - директор 
(начальник, інший керівник) підприємства; 1210.1 -  директор (ректор, 
начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу тощо);
1226.1 - директор з транспорту; 1210.1 - директор курсів підвищення 
кваліфікації; 1210.1 - директор лабораторії; 1226.1 - директор центру 
підвищення кваліфікації; 1237.2 - завідувач (начальник) відділу (нау
ково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.); 1229.6 - заві
дувач відділення (декан) у коледжі; 1229.4 - завідувач лабораторії 
(освіта); 1229.4 - керівник студентського проектно-конструкторського 
(дослідного) бюро; 1238 - керівник установи (структурного підрозділу) 
із стандартизації, сертифікації та якості; 1222.2 - майстер; 1226.2 - на
чальник відділу (на транспорті); 1237.2 - начальник відділу механізації 
та автоматизації виробничих процесів; 1237.2 - начальник відділу нау
ково-технічної інформації; 1237.2 - начальник відділу патентної та ви
нахідницької діяльності; 1232 - начальник відділу охорони праці; 1232- 
начальник відділу підготовки кадрів; 1237.2-начальник відділу станда
ртизації; 1222.2-начальник відділу технічного контролю; 1226.2 - нача
льник відділу транспорту; 1226.2 - начальник відновного поїзда; 1229.1
- начальник головного управління; 1222.2 - начальник дільниці; 1237.2
- начальник дослідної лабораторії; 1210.1 - начальник залізниці; 1222.2
- начальник зміни (промисловість); 1226.2 - начальник зміни (транс
порт, зв'язок); 1222.2 - начальник інструментального відділу; 1210.1 - 
начальник курсів підвищення кваліфікації; 1237.2 - начальник лабора
торії (науково-дослідної, дослідної та ін.); 1222.2 - начальник лабора
торії з контролю виробництва; 1226.2 - начальник майстерні; 1210.1 - 
начальник метрополітену; 1229.4 - начальник навчального пункту;
1222.2 - начальник проектно-конструкторського відділу; 1222.2 - нача
льник ремонтного цеху; 1235 - начальник складу (паливо-мастильних 
матеріалів, матеріально-технічного забезпечення); 1226.2 - начальник 
служби (транспорт); 1237.2 - начальник технічного відділу; 1237.2 - 
начальник технологічного бюро цеху; 1222.1 - начальник управління;
1222.2 - начальник цеху, а також виконувати іншу інженерно-технічну, 
інженерно-технологічну, організаційно-управлінську, проектно- 
конструкторську та науково-дослідну діяльність у цих галузях

Подальше навчан
ня

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рів
ні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядип- 
ломної освіти





/

Фахові компе
тентності спе
ціальності (ФК)

ФК 01. Здатність працювати в групі над великими проектами в галузі 
залізничного транспорту.

ФК 02. Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інже
нерних проблем в рамках експлуатації, модернізації, ремонту локомо
тивів та локомотивного господарства.

ФК 03. Здатність враховувати потреби клієнтів та користувачів, і ва
жливість таких питань, як естетика, в процесі у сфері залізничного 
транспорту

ФК 04. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економіч
ні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних 
рішень на залізничному транспорті.

ФК 05. Здатність вирішувати наукові та виробничі проблеми у сфері 
залізничного транспорту, демонструючи розуміння ширшого міждис
циплінарного інженерного контексту.

ФК 06. Здатність вирішувати поставлені задачі, демонструючи розу
міння необхідності дотримання професійних і етичних стандартів ви 
сокого рівня, а також правових рамок, що мають відношення до функ
ціонування об’єктів залізничного транспорту України, зокрема питання 
персоналу, здоров'я, безпеки і ризику (у тому числі екологічного ризи
ку).

ФК 07. Здатність досліджувати, аналізувати та вдосконалювати тех
нологічні процеси залізничного транспорту (відповідно процесів екс 
плуатації, модернізації, ремонту локомотивів та локомотивного госпо 
дарства).

ФК 08. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору матеріа
лів, обладнання та заходів для реалізації новітніх технологій на заліз
ничному транспорті, відповідно до процесів експлуатації, модернізації, 
ремонту локомотивів та локомотивного господарства.

ФК 09. Здатність виконувати наукові дослідження на основі новітніх 
наукових методів, спрямованих на вдосконалення характеристик заліз
ничного транспорту, що вирішують актуальні науково-технічні задачі 
та мають широке практичне застосування.

ФК 10. Здатність використання комп’ютерних технологій, експериме
нтального наукового обладнання, сучасних технологій на залізничному 
транспорті і в локомотивному господарстві.

ФК 11. Здатність до аналізу та обробки нормативних та правових аспектів 
на залізничному транспорті.

ФК 12. Здатність донести до слухачів теоретичні положення та прак
тичні навички у галузі транспорту, застосовуючи основні педагогічні 
концепції.

ФК 13. Здатність виконувати науково-дослідні роботи щодо розрахунку 
та удосконалення рухомого складу з урахуванням вимог енергозбереження 
та екологічної безпеки.

ФК14. Здатність використовувати методи логістики при експлуатації та 
ремонту рухомого складу.

ФК 15. Отримання теоретичних та практичних знань застосування техно
логії діагностики та ремонту залізничної техніки.
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7. Програмні результати навчання
РН 01. Знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, органі

зації та планування експерименту, комп'ютеризованих методів дослі
дження та опрацювання результатів.

РН 02. Вирішувати задачі зі створення, експлуатації, утримання, ре
монту та утилізації об’єктів залізничного транспорту, у тому числі на 
межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологі
єю та економікою.

РН 03. Вільно презентувати та обговорювати наукові результати дер
жавною мовою та англійською, або однією з мов країн Європейського 
Союзу в усній та письмовій формах.

РН 04. Розробляти та пропонувати нові технічні рішення та застосо
вувати нові технології.

РН 05. Вміти застосовувати у професійній діяльності універсальні і 
спеціалізовані системи автоматизованого проектування (CAD), вироб
ництва (САМ) та інженерних досліджень (САЕ).

РН 06. Розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології.
РН 07. Організувати та керувати роботою первинного виробничого, 

проектного або дослідницького підрозділу.
РН 08. Знати та застосовувати необхідні методи та засоби досліджень, 

розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі 
об’єктів дослідження, що стосуються створення, експлуатації та ремо
нту локомотивів та локомотивного господарства.

РН 09. Вміти передавати свої знання, рішення і підгрунтя їх прийнят
тя фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі, представляти 
підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових ста
тей, доповідей і заявок на винаходи.

РН 10. Керувати технологічними процесами у відповідності з посадо
вими обов’язками, забезпечувати технічну безпеку виробництва в сфе
рі своєї професійної діяльності.

РН 11. Виконувати техніко-економічні розрахунки, порівняння та об
грунтування процесів проектування, конструювання, виробництва, ре
монту, реновації, експлуатації локомотивів та локомотивного госпо
дарства.

РН 12. Знати та визначати можливі ризики, забезпечувати особисту 
безпеку та безпеку інших людей у сфері професійної діяльності.

РН 13. Використовувати у сфері професійної діяльності системи яко
сті і сертифікації продукції.

РН 14. Розраховувати характеристики локомотивів та локомотивного 
господарства.

РН 15. Розробляти та оптимізувати параметри технологічних проце
сів, в тому числі із застосуванням автоматизованого комп’ютерного 
проектування виробництва вузлів, агрегатів та систем об’єктів залізни
чного транспорту.

РН16. Обгрунтовувати заходи щодо оцінки тягових і динамічних яко
стей рухомого складу.

РН17. Обґрунтовувати доцільність застосування методів логістики, 
які використовуються у процесі у виробничих процесах експлуатації, 
модернізації, ремонту локомотивів та локомотивного господарства.

РН 18. Опанування методами та пристроями діагностування, вимірю
вальної техніки та технології вимірів.

РН 19. Мати навички проведення навчальних занять як викладача- 
стажера, підготовки навчально-методичної документації з відповідних 
дисциплін.
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8- Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове за
безпечення

У викладанні навчальних дисциплін беруть участь доктори наук, професо
ри, кандидати наук, доценти та визнані спеціалісти в галузі залізничного 
транспорту, які мають певний стаж практичної, наукової та педагогічної 
роботи.
Викладацький склад, який викладає навчальні дисципліни, має кваліфіка
цію, фах за дипломом про вищу освіту та наукову спеціальність за дипло
мом про отримання наукового ступеня, які відповідають напряму та спеці
альності підготовки магістрів.
Викладачі, що отримали диплом про вищу освіту за спеціальністю, що не 
відповідає спеціальності 273 «Залізничний транспорт» та вимогам навча
льних дисциплін відповідно до освітньої програми, мають документи про 
підвищення кваліфікації у вигляді дипломів кандидатів технічних наук, 
докторів технічних наук за напрямом спеціальності, що відповідає освіт
ній програмі; дипломів, сертифікатів або свідоцтв про післядипломну 
освіту та підвищення кваліфікації, мати стаж практичної, наукової та пе
дагогічної діяльності, навчальні посібники з відповідного напряму, відпо
відають пункту ЗО ліцензійних вимог.
Професорсько-викладацький склад, який здійснює навчальний процес, пе
ріодично та своєчасно проходить стажування та підвищення кваліфікації. 
Мінімальний відсоток визначеного навчальним планом часу проведення 
лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) праці
вниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи:

- які мають науковий ступінь та/або вчене звання -  100 %;
- які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професо

р а -  36%.
Матеріально- 
технічне за
безпечення

Освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програ
мою повинен базуватися на належному матеріально-технічному забезпе
ченні.

Забезпеченість:
- приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних захо
дів;
- мультимедійним обладнанням;
- обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних 
планів.
Університет забезпечено соціально-побутовою інфраструктурою, 

зокрема:
- бібліотекою, у тому числі читальним залом;
- їдальнями та буфетами;
- спортивними залами;
- стадіоном та спортивними майданчиками.
Лабораторні та практичні заняття, передбачені навчальними планами, по
вністю забезпечені наочними матеріалами, приладами, обладнанням та 
інструментами.
Комп’ютерна підготовка студентів забезпечується в комп’ютерних лабо
раторіях, оснащених комп’ютерами та засобами друку. Комп’ютери 
об’єднані в локальну мережу, студенти вільно користуються послугами 
мережі “І т е т е Г .

Інформаційне
та
навчально- 
методичне за
безпечення

3 урахуванням нових надходжень загальний фонд бібліотеки складає на 
01.01.2020р. понад 126 тис. примірників, у тому числі: навчальної -  близь
ко 92 тис. примірників, наукової -  понад 26 тис. примірників.
До послуг читачів абонемент, читальна зала бібліотеки на 60 посадочних 
місць з комп’ютерами для перегляду електронних навчальних видань і до
ступу до Ітегпеї, доступ до баз даних періодичних наукових видань україн
ською та іноземними мовами.
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B yHiBepc1neTi CTBOpeHi i BHK0pHCT0BYIOTbC5I ,I(Ba Call.TI-I l(eHTPY ,l:(HCTaHIJ;ill

H0ro HaB"9:aHH5I yHiBepcHTeTy, ,z:i:e p03MiII(eHo rroci6HHKH, npe3eHTal(ii', HaB"lJ:a

JibHi ¢iJibMH i MeTO,l:(H'lHi MaTepiamI 6iJibllle Hi)K 3a 4000 ,l:(HCI(HIIJiiHaMH, 11(0 
. . 

BHKJia,z:i:aIOTbC5I B yHrnepCHTeTl. 

YHiBepCHTeT Ma€ II0TY)I<Hy rronirpa¢i'lHY 6a3y ,l:(JI5I BH,I(aBHHI(TBa rri,z:i:py'lHHKiB 

rn HaB"lJ:aJibHO-MeTO,l:(H"lJ:HOl JiiTepaTypH - 8040 apKyrniB B ro,z:i:HHy. 

HaB"lJ:aJibHO-MeTO,l:(H"lJ:He 3a6e3IIe"9:eHH5I II0JI5Ira€ y Ha5IBHOCTi: 

- ,I(0CTyrry ,I(0 HaB"lJ:aJibHHX IIJiaHiB, po60"9:HX rrporpaM ,l:(HCI(HIIJiiH, rrpaKTHK, ,I(0 

BH,l:(aHb eJieKTp0HHHX 6i6nioTe"9:HHX CHCTeM i eJieKrp0HHHX OCBiTHix pecypciB, 

mo BKa3aHi B po6o"9:HX rrporpaMax; 

- K0MIIJieKcy HaB"lJ:aJibH0-MeT0,l:(H"lJ:H0ro 3a6e3rre"9:eHH5I 3 RO)KHOl OC:BiTHbOl K0M

II0HeHTH HaB'laJibH0ro IIJiaHy; 

- MeT0,l:(H"lJ:HHX MaTepianiB ,l:(JI5I rrpOBe,z:i:eHH5I aTeCTal(ii' 3,z:i:06yBa'liB. 

OcHOBY opraHi3al(ii' OCBiTHbOro rrpol(ecy B yHiBepCHTeTi CTaH0BJI5ITb 3aca,z:i:H 

Ta rrpHHI(HIIH €BporreH.CbK01 Kpe,z:i:HTHOi' TpaHc¢epHO-HaKOIIH'lYBaJibH01 CHCTe

MH (E:KTC), mo ,I(03B0JI5I€ 3,niRCHIOBaTH TpaHc¢ep pe3yJibTaTiB HaB'laHH5I, 

Kpe,I(lffH E:KTC Ta pe3yJibTaTH OI(iHIOBaHH5I. 3,z:i:iRCHIO€TbC5I Bi,z:i:rrOBi,I(HO ,no II0-

CTaH0BH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpai'HH Bi,z:i: 12 ceprrH5I 2015 p . .N2 579 _«I1ono

)KeHH5I rrpo rrop5I,I(0K peani3al(ii' rrpaBa Ha aKa,z:i:eMi'lHY Mo6inhHiCTb». 

Ha rri,z:i:cTaBi rrporpaM Erasmus+ M0)KJIHBe HaB"9:aHH5I 3a crropi,z:i:HeHHMH crrel(ia

JILHocrnMH B Cine3bKOMY TexHi'lHOMy yHiBepCHTeTi (M. KaTOBil(e, I10JibII(a); 

PH3bKOMY TexHi'lHOMY yHiBepcHTeTi (M. PHra, Jiarni5I), Hal(iOHaJibHiR rnKoni 

MaH.cTepHocTi i rrpo¢eciR (M. ITapH)K, <!>pattl(i5I). 

3,z:i:o6yBa'li BHII(Ol OCBiTH 3a on «JIOKOMOTHBH Ta JI0K0M0THBHe rocrro,z:i:apcrno» 

MaIOTb MO)KJIHBiCTb CTa)KyBaHH5I y )KHJiiHCbKOMY yHiBepCHTeTi (CnOBa"lJ:"9:HHa) 

y paMKax 0TpHMaHH5I CTHIIeH,z:i:ii' Ha CTa)KyBaHH5I Bi,z:i: CTHIIeH,I(iaJibHOi' I1porpa

MH CnOBal(bKOi' Pecrry6niKH. 

ITi,z:i:roTOBKa iH03eMI(iB 3,l:(illCHIO€TbC5I 3ri,z:i:HO i3 3aKOHaMH YKpai'HH «ITpo BHII(Y 

OCBiTy», Bi,z:i: 11 BepeCH5I 2013 po Ky .N2 684 «,n:e5IKi IIHTaHH5I Ha6opy ,l:(JI5I HaB

"9:aHH5I iH03eMI(iB Ta oci6 6e3 rpoMa,l:(5IHCTBa», HaKa30M MiHiCTepcrna OCBiTH i 

HayKH YKpai'HH Bi,z:i: 01 JIHCT0rra,z:i:a 2013 poKy .N2 1541 «.n:e5IKi IIHTaHH5I opraHi-

3al(ii' Ha6opy Ta HaB"9:aHH5I (CTa)KyBaHH5I) iHo3eMI(iB Ta oci6 6e3 rpoMa,l:(5IHCTBa», 

3apeecTpoBaHHM y MiHiCTepcrni IOCTHI(ii'» YKpai'HH 25 JIHCTOIIa,I(a 2013 poKy 

3a .N2 2004/24536. 
HaB"9:aHH5I iH03eMI(iB 3,I(illCHIO€TbC5I 3a ,z:i:eHH0IO ( 0"9:HOIO) Ta 3a0"9:H0IO ¢opMaMH 

HaB"9:aHH5I Ha rri,z:i:CTaBi ,l:(OKyMeHTiB rrpo rrorrepe,I(HIO OCBiTy, 5IKi 6yJIH OTpHMaHi 

He paHirne Hi)K 3a 10 poKiB ,I(0 ,I(aTH 3BepHeHH5I i3 3a5IB0IO 11(0,l:(0 BCTyrry ,I(0 YK

pai'HCbKHX HaB'laJibHHX 3aKna,z:i:iB. lH03eMI(i Ta oco6H 6e3 rpoMa,I(5IHCTBa, 5IKi 

rrepe6yBaIOTb B YKpai'Hi Ha 3aK0HHHX rri,z:i:crnBax, MaIOTb rrpaBo Ha 3,z:i:06yTrn 

BHII(Ol OCBiTH, KpiM rrpaBa Ha 3,z:i:06yTrn BHII(Ol OCBiTH 3a paxyH0K KOII1TiB ,n:ep

)KaBH0ro 6IO,n)KeTy YKpai'HH, MiCI(eBHX 6IO,l:()KeTiB, 5IK_I1(0 iHrne He BCTaH0BJieH0 

Mi)I{Hapo,z:i:HHMH ,z:i:oroBopaMH, 3ro,z:i:a Ha 060B '5I3KOBiCTb 5IKHX Ha,z:i:aHa BepxoB

H0IO Pa,z:i:oIO YKpai'HH. IHo3eMI(i, 5IKi 3,z:i:06yJIH II0BHY 3araJibHY cepe,z:i:HIO OCBiTy 

y 3aK0p,I(0HHHX lliK0Jiax 3 BHB"9:eHH5IM yKpai'HCbKOi' M0BH, Ta 3aKop,z:i:OHHi yKpai'

HI(i rrpHRMaIOTbC5I ,no CHY iM. B . .D:aAA 3a BCTYIIHHMH eK3aMeHaMH, rrepe,z:i:6a

"9:eHHMH rrpaBHJiaMH rrpHROMY ,no CHY iM. B . .D:an5I, y Me)Kax ycrnH0BJieHHX 
. . .. 

KB0T 3a peK0MeH,I(a1(15IMH Hal(lOHaJibHHX KYJibTYPHHX yKpalHCbKHX T0BapHCTB 

Ta ,l:(HIIJI0MaTH"lJ:HHX ycTaH0B Y Kpai'HH 3a Kop,z:i:oH0M. lH03eMI(i, 11(0,l:(0 5IKHX 

rrpHH.MaJibHOIO KOMicieIO CHY iM. B . .D:an5I BCTaH0BJieH0 Heo6xi,z:i:HiCTb MOBHOl 
. . . 

m,z:i:roT0BKH ,no 0CH0BH0ro HaB"9:aHH5I, rrp0X0,l:(5ITb TaKy m,z:i:roT0BKY Ha m,z:i:roT0-

B'l0MY Bi,z:i:,z:i:ineHi CHY iM. B . .D:an5I. 
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2. IlepeJiiK K0MII0HeHT OCBiTHhO-rrpo(}>eciiiuo'i rrporpaMH Ta 'ix JIOriqua IIOCJii)].OBHiCTb 

2.1. IlepeJiiK K0MII0HeHT 011 

Ko,[( KoMIIOHeHTH OCBiTHhOl rrporpaMH Kim,Kicn, <DopMa 
HI,[( (HaBqaJII,Hi ,[(HCI.J;HIIJiiHH, KypcoBi rrpoeKTH (po60TH), Kpe,[(HTlB IIl,[(CYMK0-

rrpaKTHKH, KBaJii<piKau;i:tl:Ha po6orn) Boro 
K0HTp0JIIO 

1 2 3 4 

1 O6oB'H3KOBi OCBiTHi K0MII0HeHTH 

OKI MeTO,[(OJIOri5I Ta opraHi3aI.J;i5I HayK0BHX ,[(OCJii,[()KeHh 3,0 3aJilK 

OK2 lHo3eMHa M0Ba 3,0 3aJilK 

OK3 UttBiJibHH:tl: 3axttcT 1,5 3aJilK 

OK4 OcHOBH IIe,[(aroriKH BHII.J;Ol IIIK0JIH 3,0 3aJilK 

OKS OxopoHa rrpau;i B rar:ry3i (Ha 3aJii3HifqHOMY TpaHCIIOpTi) 1,5 eK3aMeH 

OK6 
OcHOBH 061E:KTH0-opieHTOBaHoro rri,[(XO,[(Y rrpH pc>3po6u;i Tex-

3,5 
eK3aMeH 

mqHHX CHCTeM 

OK7 HopMaTHBHO-rrpaBOBa 6a3a 3aJii3HifqHoro TpaHCII0PTY 3,0 eK3aMeH 

OK8 CHCTeMH ,[(iarHOCTyBaHH5I JIOKOMOTHBiB 4,5 eK3aMeH 

OK9 JioricTHqHi rrpou;ecH B eKCIIJiyaTau;i'i Ta peMOHTi JIOKOMOTHBiB 5,0 eK3aMeH 

OKI0 EKcrrnyaTau;i5I JIOKOMOTHBiB Ta JI0K0M0THBHe rocrro,[(apcTB0 4,5 eK3aMeH 

OK 11 
Pecypco36epe)KeHH5I Ta eKOJIOriqHa 6e3rreKa B JI0K0M0THBH0MY 

4,0 
eK3aMeH 

rocrro,[(apcTBl 

OK 12 TexHOJiori5I peMOHTY JIOKOMOTHBiB Ta BaroHiB 4,0 eK3aMeH 

OK 13 
KoMrr ' IOTepHi MeT0,[(H ,[(0CJii,[()KeHH5I Ta orrpau;IOBaHH5I pe3yJih-

3,0 
eK3aMeH 

TaTlB 
Bchoro 43,5 

2 Bn6ipKOBi OCBiTHi K0MII0HeHTH 

2.0 1 BH6ipKOBa ,[(HCU:HIIJiiHa 1 5,0 3aJilK 

2.02 BH6ipKOBa ,[(HCU:HIIJiiHa 2 5,0 3aJilK 

2.03 BH6ipKOBa ,[(HCI.J;HIIJiiHa 3 5,0 3aJilK 

2.04 Btt6ipKOBa ,[(HCU:HIIJiiHa 4 5,0 3aJilK 

2.05 Btt6ipKOBa ,[(HCI.J;HIIJiiHa 5 3,0 3aJiiK 

Bchoro 23,0 

3 KypcoBirrpoeKTn(po6oTH) 

3.01 JioriCTHqHi rrpou;ecH B eKcrrnyarnu:ilrn peMOHTi JIOKOMOTHBiB 1,0 3aXHCT 

3.02 EKcrrJiyaTau;i5I JIOKOMOTHBiB Ta JI0K0M0THBHe rocrro,[(apcTB0 1,50 3aXHCT 

Bchoro 2.5 
4 IlpaKTHKa 

4.01 ITepe,[(,[(HIIJIOMHa rrpaKTHKa 7,2 ,[(HQ) . 3aJiiK 

5 KBaJiid>iKau:iiiua po6oTa 
5.0 1 IIi,[(roTOBKa KBar:ricbiKau;i:tl:HQl po60TH 3a oc 11MaricTp 11 13,8 

6 ATecTau,iH 

6.01 3aXHCT KBaJii<piKau;i:tl:HOl po6oTH 3a oc 11MaricTp 11
' € ,[(HHHR 3aXHCT 

,[(ep)Ka~HHR KBaJii<piKau;i :tl:HHR icIIHT 

Ili)].rOTOBKa MaricTpiB pa30M 90,0 
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2.2. CTpyKTypHO-JIOriqHa cxeMa OCBiTHnOI rrporpaMH 

B CTpyKTypHo-rroritJHiH cxeMi Ha 6iJIOMY <pOHi Hati:aHi Ha3BM 060B
1
5I3KOBMX KOMIIOHeHT 

OCBiTHbOl rrporpaMM, a Ha cipoMy - BM6ipKOBi KOMIIOHeHTM. 

CeMeCT H 

2 3 

~ _ _ __ I_H_o_1_e_M_H_a_M_O_B_a _ _ __ ~I ~I ______ I_H_o_1_eM_H_a_M_O_B_a _ _ _ __ ~ ~------------~ 

MeTO)l0JIOri51 Ta opraHi3aUi51 HayKo
BID< )lOCJii)l)KeHb 

lJ,MBiJihHl1H 3aXJ1CT 

EKcrrnyarnui51 JIOKOMOTl1BiB Ta JI0K0-
M0TJ1BHe rocrro)la CTB0 

Pecypco36epe)KeHH51 Ta eKonoritJ:Ha 
6e3neKa B JT0K0M0Tl1BH0MY rocrro

)lapcrni 

TexHOJiori51 peM0HTY JIOKOMOTMBiB Ta 

BaroHiB 

OcttoB11 rre)laroriKH s11mo1 UJK0Jil1 

OxopoHa npaui B ra.ny3i (Ha 3aJii3HWIHO-
M T i) 

. CHCTeMJ1 JJ.iarHOCTyBaHH51 JIOKOMOTJ1BiB 

OCHOBJ1 061E:KTHO-opirnTOBaHoro rri)lXOJlY 
np11 p03po6ui TeXHi'lHJ1X CJ1CTeM 

JioricTJ11lHi rrpouern B eKcnnyarnuiI rn 
eMOHTi JIOKOMOTl1BiB 

KoMrr'IOTepHi MeTO)ll1 )l0CJii
)l)KeHH51 Ta orrpaUIOBaHH51 pe-

3YJihTaTiB 

HopMaTJ1BHO-rrpaBOBa 6a3a 3aJi i -

IlepeJUlHTIJIOMHa npaKTHKa 

Ili)lI'OTOBKa KBaJiicpi KaUiHHOI 
060Tl1 

~~-B-· -tt~6-ip_K_o_cs_a_· JJ._, 11_cu_11_TIJ1 ____ in_a_1 _ _ ~ '-"----'-""'--B-11_6_ip_K_o_B~a-.1J:_H_c_U11~J=
0

1n-'--i-H_a_3_-~ __ __,I 3axHCT KBMi~ixaui imoi po6oTH 

Ehr6ipKoBa Ju1:cumuiiim 2 --_ Btt6ipKQBa JJ.HcufimtiHa 4 I 
~~~~~-~~~--
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CEMECTPM 

~----l_c_e_M_e_c_T_P ___ ___,I ~I ____ 2_c_e_M_e_c_T_P ___ ___,I ~I -~~-3_c_e_M_e_c_T_P ___ ___, 

I 
lH03eMHa M0Ba 

I I 
lH03eMHa M0Ba I- KoMn'KnepHi MeTOJJJ-I 

)lOCJii,ll)KeHH51 Ta orrpa- ,-
" UIOBaHlN pe3yJihTaTiB 

I_J 
~ 

MeTo,n:onoriJI Ta opraHiJa- OcHOBH rre,n:arori-
-

~ Ui51 HayK0BHX )lOCJii)l)KeHh 
f-- KH BHW:01 UJK0JIH ,_ 

HopManrnHo-npaBoBa 
6aJa 3aJii3H.WIHOro Tpa- -

OxopoHa rrpaui B HCIT0PTY 

I 
Li,HBiJII,HHH 3aXHCT rany3i (Ha 3aJii3- f--- i HWIH0MY TpaHcrrop-

Ti) ITepe)l)lHITJIOMHa npaK-

EKcnnyarnuiH JI0K0M0-
.. THKa 

CHCTeMH ,n:iarHOCTy-THBiB Ta JI0K0M0THBHe I-

BaHH.51 JIOKOMOTHBiB . 
rocrro,n:apcrno - .. 

·. 

ITi,n:roTOBKa Ta 3aXHCT 
" 

Pecypco36epe)KeHH51 Ta OCHOBH 06 1CKTH0-
Y ► 

KBanicpiKauittHOi" po-
opiCHTOBaHoro 60TH 

.__ 
e1<onori'iHa 6e3ne1<a B -+ 

-► ni,n:xo,n:y rrpH po3- ~ JI0K0M0THBH0MY roe-
no,n:apcrni po6ui TexHiqmrx ._ 

f-- •••• J• H J• r CHCTeM 
I 

TexHonoriH peM0HTY 
➔ 

JioricTwrHi · rrpoue-
JIOKOMOTHBiB Ta Baro- CH B eKcrrnyarnuii' 

HlB Ta peMOHTi JI0K0- + 

\ 
MOTHBiB 
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3. <l>opMa aTecTau:i'i 3tJ:o6ysaqis smu;o'i ocsiTII 

ATeCTau;i5I BIUIYCKHHKiB OCBiTHhOl rrporpaMH «JlOKOMOTI1Bl1 Ta JIOKOMOTHBHe rocrro,napcT

BO» crreu;iarrhHOCTl 273 «3arri3HWIHI1H TpaHcrroprn 3,[l;iHCHI0€ThC5I y cpopMi €,[l;HHOro ,nep)KaBHOro 

KBarricpiKau;iHHOro icrrHTY Ta rry6rri"IHOro 3aXHCTY KBarricpiKau;iHHOl po60TI1 i 3aBeprnyE:ThC5I BH,[J;a~ 

"IOIO ,Il;OKyMeHTY BCTaHOBJieHoro 3pa3KY rrpo rrp11cy,n)KeHH5I HOMY CTyrreH5I MaricTpa i3 rrpHCBO€H

H5IM KBarricpiKau;i'i: MaricTp 3aJii3HI1"IHOro TpaHCIIOPTY 3a crreu;iarri3au;ie10 JIOKOMOTI1Bl1 Ta JIOKOMO-

" THBHe rocrro,napCTBO. 

€,nHHHH ,nep)KaBHHH KBarricpiKau;iHHHH icrrHT Ma€ rrepeBip5ITI1 ,[l;OC5IrHeHH5I pe3yJihTaTiB HaB

"!aHH5I, BI13Ha"IeHHX I.l;HM CTaH,napTOM Bl1lll01 OCBiTH. 

KBarricpiKau;iiIHa po6orn Mae rrepe,n6a"IHTH po3B '5I3aHH5I · cKrra,nHo'i crreu;iarri3oBaHo'i 3a,na-qi 

a6o rrpaKTH"IHO'i rrpo6rreM11 y . rarry3i 3arri3HH"IHOro TpaHcrropTy, mo rrepe,n6a-qae rrpoBe,neHH5I ,noc

rri,n)KeHh rn/a6o 3,[l;iHCHeHH5I iHHOBau;iiI Ta xapaKTepmyE:ThC5I HeBI13Ha"IeHiCTIO YMOB i BHMOr. 3a

Xl1CT KBarricpiKau;iiIHo'i po60TI1 3,[l;iHCHI0€ThC5I Bi,nKpHTO i rry6rri"IHO. 

KBarricpiKau;iiIHa po6orn He IIOBMHHa MiCTI1Tl1 aKa,neMi"IHOro rrrrariaTy, cpa6p11Kau;i'i, <paJih

CH<piKau;i'i. KBarricpiKau;iiIHa po6orn Ma€ 6yTH orrpHJIIO,[l;HeHa y perro311rnpii KBarricpiKau;iHHHX BHrry

CKHHX po6iT 3,no6yBa"IiB B11mo'i ocBiTH CHY iM. B. ,z::i:arr5I. 
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4. MaTpHU:H Bi.r(IlOBi.r(HOCTi nporpaMHHX KOMneTeHTHOCTeii KOMilOHeHTaM OCBiTHhOI nporpaMH 

....... N "' 'tj" V) '-0 l'-- 00 °' 
0 ....... N n ....... ....... ....... ,......, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3K 1 + + + + 

3K2 + 

3KJ + + 

3K4 + + 

3K 5 + 

3K6 + + 

3K7 + + 

3K 8 + 

3K9 + 

3K 10 + 

<DK 1 + + 

<DK2 + + 

<DK3 + 

<DK4 + + + 

<!>KS + + 

<DK6 + + + + 

<DK7 + + + + 

<DK8 + 

<DK9 + + + 

<I>KlO + 

<I>Kl 1 + 

<I>Kl2 + 

<DK13 + 

<DK14 + 

<DK15 + + + 
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5. MaTpHU:SI 3afie311eqeHHH nporpaMHHX pe3yJihTaTiB HaBqaHHH (IIPH) Bi,unoBi,uHHMH KOM

IlOHeHTaMH OCBiTHhOI nporpaMH 

....-< N M 'tj" tr) \0 r-- 00 °' 
0 ....-< N M 
....-< ....-< ....-< ....-< 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PH I + + 

PH2 + + + + 

PH3 + 

PH4 + + 

PHS + + 

PH6 + 

PH7 + 

PH8 + + + 

PH9 + + 

PHlO + + + + + 

PHll + + + + 

PH12 + + + 

PH13 + 

PH14 + 

PHIS + + 

PH16 + 

PH17 + 

PH18 + 

PH19 + 
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НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:
1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ «Про вищу освіту» [Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-181.
2. Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 «Залізничний 
транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», [Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro- 
zatverdzhennva-standartu-vishovi-osviti-za-specialnistvu-273-zaliznichnii-transport-dlya-drugogo- 
magisterskogo-rivnya-vishoy і-озукі].
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження На
ціональної рамки кваліфікацій». [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l341 - 
2011-пі.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 
[Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show'/266-2015-п1.
5. Наказ МОН України від 06. 11. 2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ЕЗв) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 04_2016_ESG_2015.pdf].
7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 
003:2010 [Режим доступу: http://wwгw.dk003.сот/1.
8. Наказ МОН України від 11 жовтня 2019 № 1285 «Про затвердження Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році». [Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup
2020/2019/12/ргіуотипакаг11101912851203. pdfl.
9. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: проект [Електрон
ний ресурс] / М-во освіти і науки України. - К. - Режим доступу:
(http://mon.gov.ua/citizens/zv,yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennva-2016.html).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Лі
цензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l 187-2015-п/page].
11. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848 -  
VIII.
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